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 المقدمة

 
 مقرر بموجب لألدوية، األفريقية الوكالة إنشاء معاهدة للمؤتمر، والثالثون الثانية العادية الدورة اعتمدت .1

 ودخلت إثيوبيا. بابا،أ أديس يف ،0192 برايرف 11 في الصادر ،Assembly/AU/Dec.735(XXXII) المؤتمر

 عشر. الخامس لتصديقا صك إيداع دبع 2120 نوفمبر 5 في التنفيذ حيز ألدويةل األفريقية الوكالة معاهدة

 يونيو 2 - 1 الفترة في لألدوية األفريقية لوكالةا في األطراف الدول لمؤتمر األولى العادية الدورة انعقدت  .2

 يا.إثيوب أبابا، أديس في فريقياأل االتحاد قرم في 2022

 الحضور

 الدول من األصول حسب المعينين ممثليهم أو نوالمختص الوزراء أو و/ الصحة وزراء االجتماع حضر  .3

 لجزائريةا لجمهوريةا :التالي النحو على ألدويةل األفريقية الوكالة عاهدةم في األطرافو األعضاء

 العربية، مصر مهوريةج تشاد، جمهورية لكاميرون،ا جمهورية نين،ب مهوريةج لشعبية،ا الديمقراطية

 مهوريةج ناميبيا، مهوريةج لمغربية،ا لمملكةا وريشيوس،م وريةمهج غانا، جمهورية الجابون، جمهورية

 جمهورية يل،سيش جمهورية لسنغال،ا جمهورية الصحراوية، لجمهوريةا واندا،ر مهوريةج النيجر،

 زيمبابوي. وجمهورية ا،أوغند جمهورية ونس،ت جمهورية سيراليون،

 االفتتاح األعمال: دولج من (1) البند

 ممثلة   االجتماعية، والتنمية اإلنسانية والشؤون الصحة مفوضة سيسوما، ساماتي تاامين السيدة سعادة رحبت .4

 األطراف الدول ؤتمرم وأعضاء بالوزراء ألفريقي،ا االتحاد فوضيةم ئيسر حمد،م قيف وسىم السيد لسعادة

 ذاه أهمية لىع لضوءا انبهاج من سلطت كما األولى. لعاديةا دورته في ألدويةل األفريقية لوكالةا معاهدة في

 ألطرافا الدول قدرة تعزيز أجل نم لألدوية األفريقية لوكالةا لتفعيل وعه،ن نم ألولا هوو االجتماع،

في  والتكنولوجيا، الطبية والمنتجات ألدويةا تنظيم على هاب المعترف ليميةاإلق القتصاديةا والمجموعات

ستوفي المعايير التي ال تو الزائفةلمنتجات والتكنولوجيات الطبية جهودها الرامية إلى مكافحة بيع األدوية وا

 للدول الالزم لدعما كل تقديمب لمفوضيةا لتزاما لىع التأكيد بتجديد كلمتها واختتمت المطلوبة، واستهالكها.

 ممكن. وقت أقرب يف الوكالة تفعيل أجل نم لألدوية ألفريقيةا الوكالة عاهدةم في األطراف

 .وبرنامج عمله دون أي تعديالت عليه أعمالهاعتمد االجتماع جدول  .5

وكالة مؤتمر الدول األطراف في الب قواعد اإلجراءات الخاصةةةةةةةواعتماد  بحث( من جدول األعمال: 2البند )

 ((1)14المادة األفريقية لألدوية )

 في أخذا لالجتماع، العامة األمانة بوصفها عملت التي المفوضية، قبل من اإلجراءات قواعد مشروع إعداد تم .6

 مؤتمر وقام األفريقي. تحاداال ألجهزة المماثلة القواعدو األفريقي اداالتح اخلد لدائمةا الممارسة االعتبار

 الدول تمدخال االعتبار عينب األخذ عم ده،اواعتم اإلجراءات قواعد مشروع ببحث األطراف الدول

 .األطراف

 .ى الدول األعضاءلمؤتمر الدول األطراف إل اإلجراءات قواعدالنسخة المعدلة من  تقديم سيتم .7
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ند ) لة األ3الب هدة الوكا لدول األطراف في معا تب مؤتمر ا ئة مك خاب هي جدول األعمال: انت فريقية ( من 

 (13المادة لألدوية )

 بين المشاورات وبعد لألدوية األفريقية الوكالة معاهدة في األطراف الدول مؤتمر إجراءات لقواعد وفقا  .8

 وأعلن ة.لألدوي األفريقية الوكالة عاهدةم في رافاألط لدولا ؤتمرم مكتب هيئة انتخاب تم األعضاء، الدول

 لتالي:ا النحو على لمنتخبا المكتب هيئة تشكيل عن القانوني المستشار مكتب

 الدولة اإلقليم لمكتبفي االتعيين 

 غانا غرب أفريقيا الرئيس

 تشاد وسط أفريقيا النائب األول للرئيس

 أوغندا شرق أفريقيا النائب الثاني للرئيس

 المشاورات جارية شمال أفريقيا النائب الثالث للرئيس

 ناميبيا الجنوب األفريقي المقرر
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إلى ضةةعادة ية الوكالة األفريقية لألدوتقييم بشةة ن اضةةتضةةافة مقر التقرير  تقديم( من جدول األعمال: 4البند )

 رئيس مفوضية االتحاد األفريقي / ممثل رئيس مفوضية االتحاد األفريقي

 النيباد، – للتنمية األفريقي االتحاد لوكالة التنفيذي للرئيس ممثلة سيجوندا، ندوموندو مارجريت الدكتورة نقلت .9

 األفريقي االتحاد وكالة من المستمر الدعم وأوضحت التنفيذي الرئيس تحيات توماس، بيكيلي ناردوس السيدة

 النيباد -للتنمية األفريقي االتحاد وكالة دعوة وتم بدايتها. منذ لألدوية األفريقية الوكالة لعملية النيباد -للتنمية

 وكالة غطت كما لألدوية. فريقيةاأل الوكالة تقييم عملية لقيادة المسؤولين كبار لترشيح المفوضية قبل من

 بتسليم رسمي ا قامت ثم للتقييم. والفني اللوجستي الدعم وقدمت التقييم تكلفة النيباد -للتنمية األفريقي االتحاد

 الصحة مفوضة سيسوما، ساميت ميناتا سعادة إلى لألدوية األفريقية الوكالة مقر استضافة بشأن التقييم تقرير

 بتجديد كلمتها سيجوندا ندوموندو مارجريت الدكتورة واختتمت االجتماعية. والتنمية اإلنسانية والشؤون

 حتى لألدوية األفريقية الوكالة إلى النيباد -للتنمية األفريقي االتحاد وكالة من الفني الدعم استمرار على التأكيد

 النحو على لألدوية تنظيميال لتنسيقل األفريقية مبادرةال أدوار جميع تولي فيه يمكن الذي الوقت يحين

 لألدوية. األفريقية الوكالة معاهدة من 6 المادة في عليه المنصوص

 مقر استضافة بشأن التقييم تقرير لألدوية، األفريقية لوكالةل تقييمال فريق رئيس أمبالي، أجري البروفيسور قدم .10

ا التقييم ليةعم عن عامة لمحة أمبالي البروفيسور وقدم لألدوية. األفريقية الوكالة  وأثناء المسبق، التقييم من بدء 

 )الملحق التقرير بهذا مرفق وهو األطراف الدول إلى الكامل الفني التقرير تقديم وتم الالحق. والتقييم التقييم

1.) 
  

  ((او)و 14)المادة  ألدويةللوكالة األفريقية ا مقراضتضافة عم تقرير التقييم  األعمال: تقديممن جدول  (5)البند 
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 14المادة )( من جدول األعمال: مناقشةةةةة تقرير التقييم بشةةةة ن اضةةةةتضةةةةافة مقر الوكالة األفريقية لألدوية 6البند )

 ((او)و

لوكالة األفريقية لألدوية ا بشأن مقريم األطراف في الوكالة األفريقية لألدوية تقرير التقي الدول مؤتمر ناقش .11

 وأعرب عن تقديره لمحتوى التقرير والكفاءة المهنية لفريق التقييم الفني.وأحاط علما به، 

 الوكالة مقر بشأن تقييمال تقرير على لألدوية األفريقية الوكالة معاهدة في األطراف صادق مؤتمر الدول .12

  األطراف، للدول التالية المالحظاتو بالتعليقات لماع اإلحاطة مع لألدوية األفريقية

ائمة استضافة أجهزة االتحاد األفريقي، بق قامت بعرضالحاجة إلى تزويد الدول األعضاء التي  (1

مبادئ بالمعايير واألهمية الخاصة بكل منها قبل وقت طويل من بعثات التقييم، لضمان االلتزام 

 الموضوعية والشفافية،

طلب من المفوضية الرد على جميع اإليضاحات المطلوبة بشأن التقرير والمقدمة من الدول  (2

 األطراف.

 الجنوب إلقليم التنظيمي للتميز اإلقليمية المراكز استضافة أجل من للبحث عرضا ويزيمباب جمهورية قدمت .13

 األفريقي.

 

عين للمجلس الدورة العادية الحادية واألرب إلىمؤتمر الدول األطراف  توصةةةةيات( من جدول األعمال: 7البند )

 .Assembly/AU/Dec)التنفيةة ي بشةةةةةةة ن اضةةةةةةتضةةةةةةةافةةة المقر الرئييةةةةةةي للوكةةالةةة األفريقيةةة لألدويةةة 

830(XXXV)) 

 لألدوية؛ األفريقية الوكالة معاهدة في األطراف الدول مؤتمر إن .14

وتقديمه الحق ا  ةلمقر الرئيستي للوكالة األفريقية لألدويعن استتضتافة ايقرر الموافقة على تقرير التقييم   (1)

 .إلى الدورة العادية الحادية واألربعين للمجلس التنفيذي لبحثه واعتماده

الوكالة  هدة)و( من معا 14يوصتتتتتتي الدورة العادية الحادية واألربعين للمجلس التنفيذي، وفق ا للمادة   (2)

ية،  ية لألدو ا لمعايير اال"األفريق ق  ية وف ية لألدو لة األفريق ية بموقع مقر الوكا حاد األفريقي بالتوصتتتتتت ت

 األفريقية لألدوية،"، بالخيارات التالية لتحديد موقع الوكالة 2005المعتمدة في عام 

ا لمق تقوم: أن 1الخيار  (أ ق  يذي، وف ية واألربعون للمجلس التنف حاد ية ال عاد لدورة ال رر المجلس ا

ألفريقية امقر الوكالة عن تقييم التقرير  ببحثالفقرة السابعة،  )  EX.CL/229(VII)التنفيذي 

 لألدوية بأسره بما يشمل تحديد ترتيب الدول األعضاء المرشحة؛

 ( المرشحة،3: أن تأخذ في االعتبار ترتيب الدول األعضاء الثالثة األولى )2الخيار  (ب

 تُحث جميع الدول األطراف على التعجيل بتفعيل اتفاقية الوكالة األفريقية لألدوية.  (3)

 2005 تقترح مراجعة "معايير استتتضتتافة أجهزة االتحاد األفريقي"، الصتتادرة في ستترت، ليبيا في عام (4)

  ة.من أجل التقييمات المستقبلي  (Decision EX.CL/229(VII)) التنفيذيا المجلس التي اعتمده

 عقد دورة اضتثنائية لمؤتمر الدول األطراف بحث( من جدول األعمال: 8البند )
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 األطراف الدول لمؤتمر استثنائية دورة عقد لألدوية األفريقية الوكالة معاهدة في األطراف الدول مؤتمر قرر .15

 لألدوية؛ األفريقية الوكالة تفعيل بشأن 0222 العام نهاية قبل ألدويةل األفريقية لوكالةا معاهدة في
 

 ( من جدول األعمال: الخطوات التالية9البند )

 وتقرير لألدوية األفريقية الوكالة معاهدة في األطراف الدول لمؤتمر األولى العادية الدورة تقرير تقديم سيتم  .16

 .التنفيذي للمجلس واألربعين لحاديةا العادية لدورةا إلى لألدوية ألفريقيةا الوكالة مقر استضافة بشأن تقييمال

كالة األفريقية ى لمؤتمر الدول األطراف في الو( من جدول األعمال: بحث تقرير الدورة العادية األول10البند )

 واعتماده لألدوية

 .تقريرها لألدوية األفريقية الوكالة معاهدة في األطراف للدول األولى العادية الدورة اعتمدت .17

 ( من جدول األعمال: االختتام11البند )

عية، نيابة والتنمية االجتماأعربت سعادة السيدة ميناتا سامات سيسوما، مفوضة الصحة والشؤون االنسانية  .18

مشاركتها عن رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، سعادة السيد موسى فقي محمد، عن تقديرها للدول األطراف ل

ى ثقتهم الممنوحة في هذا االجتماع االفتتاحي لمؤتمر الدول األطراف في معاهدة الوكالة األفريقية لألدوية وعل

لجميع  اب أعضاء هيئة المكتب. شددت على أن الحضور الرفيع المستوىللمفوضية لتسيير أعماله حتى انتخ

قية لألدوية. كما الدول األطراف في هذه الجلسة االفتتاحية يدل مرة أخرى على التزامها بتفعيل الوكالة األفري

 وهنأته.دوية أعربت عن تقديرها للفريق الفني الذي أجرى التقييم بشأن استضافة مقر الوكالة األفريقية لأل

أشادت المفوضة على العمل الدؤوب والدقيق الذي قامت به الدول األطراف وأكدت على استعداد المفوضية  .19

إلشارة إلى أن والتزامها بمساعدة الدول األطراف في تفعيل اتفاقية الوكالة األفريقية لألدوية. واختتمت با

بعد  لدول األعضاء التي لم توقع وتصدقالمفوضية والدول األطراف ستواصل جهود الدعوة الالزمة مع ا

 لألدوية. على المعاهدة من أجل توسيع النطاق القاري للوكالة األفريقية 

مؤتمر الدول األطراف في معاهدة الوكالة األفريقية لألدوية، معالي السيد كواكو أجيمانج مانو،  أعرب رئيس .20

 وه االفتتاحي ماعاالجت ذاه نأ وأكد لمفوضية،وا ألطرافا للدول تقديره عن غانا جمهورية في الصحة وزير

 لدولا انضمام يؤكدس بدوره النجاح هذا وأن القارة اتستحقه التي لألدوية ألفريقيةا الوكالة تشكيلل خطوة األول

 التزامها على األطراف لدولا الوزير معالي شكر ألدوية.ل األفريقية الوكالة معاهدة لىإ ألخرىا األعضاء

 هائين بشكل اختيارها سيتم التي العضو للدولة ألطرافا الدول دعم لضمان ع ام العمل إلى الجميع ودعا

 لوساكا، في التنفيذي للمجلس واألربعين لحاديةا العادية الدورة يف لألدوية ألفريقيةا لوكالةا قرم الستضافة

 .2022 يوليو في
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I. مقدمة 
 

 تعزيز بأهمية ،(EX.CL/Dec.857) (والعشرين السادس) القرار بموجب ،2015 يناير في األفريقي لالتحاد التنفيذي المجلس أقر 1
ا باعتبارها لتنظيمية،ا األُطر ومواءمة فريقياإ في طبيةال لمنتجاتا نظيمت قدرة  في واحدة تنظيمية واءد لوكالة تنظيمية هيئة إلنشاء أساس 

 أفريقيا في الدوائية ناعاتالص خطة من زء اج باعتبارها (AMRH) األفريقية لألدوية لتنظيميا التنسيق مبادرة ياقس في هذا وكان . القارة

(PMPA .) األفريقية األدوية كالةو معالم على لتنفيذيا المجلس وافق (AMA) الصحة ومنظمة النيباد وكالةو المفوضية نم وطلب 
 ،AMA عمل يغطيهاس التي والتكنولوجيات الطبية المنتجاتو األدوية طاقن تحديد آلخرينا مصلحةال أصحاب مع بالتعاون العالمية

 (. AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة نشاءإل والمالية، القانونية واآلثار لمؤسسي،ا واإلطار لتفصيلية،ا األساليب ضعو لىع والعمل
 

 2019 فبراير في (AMA معاهدة) لألدوية األفريقيَّة الوكالة إنشاء معاهدة فريقيةاأل والحكومات الدول رؤساء اعتمد السياق، هذا وفي 2
 االقتصادية والمجموعات ألعضاءا الدول درةق تعزيز هدفب ،()Dec.735 / AU / Assembly( (والثالثين الثاني) الجمعية قرار)

 . القارة في وتحسينها الفعالةو واآلمنة الجودة اليةع الطبية والتقنيات المنتجاتو األدوية إلى الوصول مليةع لتنظيم ،RECs() اإلقليمية

II. خلفية 
 

 والمزورة للمقاييس المطابقة غير الصحية والتقنيات الطبية والمنتجات األدوية تداول إلى الفعالة وغير الضعيفة التنظيمية األُُطر أدت 3

(SF) ا الوضع هذا مثلويُ  األفريقي؛ االتحاد يف األعضاء الدول نم العديد في ا خطر   غير ألدويةا تؤدي قد . العامة الصحة على كبير 
 إلى وستؤدي اقتصادي تأثير لها وسيكون األرواح، يف خسائر إلى المريض، المةس على لب اس تؤثر لتيا المزورةو لمقاييسل المطابقة

 . الصحية لرعايةا خدمات تقديم نظام يف الثقة مستوى تدني
 

 وتنسيق وتعزيز الجارية؛ التنظيمية األطُر تنسيق على ستعمل قارية تنظيمية هيئة باعتبارها (AMA) لألدوية ريقيَّةاألف الوكالة ستعمل 4

 والدول (RHOs) اإلقليمية الصحية والمنظمات األفريقي، التحادا قِبل من هاب المعترف إلقليميةا االقتصادية جموعاتالم جهود
 طبية منتجات إلى لمرضىا وصول مستوى حسينت في المساهمةو لتعاون؛ا تعزيزو واستكمال التنظيمي؛ اإلرشاد وتقديم األعضاء؛

 . القارة في وفعالة وآمنة لجودةا عالية صحية وتقنيات
 

 الفني الدعم وتقديم السريرية؛ التجارب إجراء لطلبات المشتركة المراجعات تنسيق االفريقية الدواء وكالة على يتعين ذلك، على عالوة 5

 ودةج لضمان عضو دولة كل في العينات جمع اللخ من األدوية سوق مراقبةو األعضاء؛ لدولا طلب لىع ناء  ب ألدويةا ودةج مراقبة في
 المعقدة، الجزيئات ذلك يف بما وتحديدها، المختارة الطبية المنتجات تقييمو األطراف؛ الدول لىإ النتائج تقديمو تحليلهاو لمختارةا األدوية

 . العالمية الصحة ومنظمة األفريقي التحادا يحدده الذي لنحوا على ألولويةا ذات الحاالت أو راضاألم لعالج
 

III. لألدوية األفريقيَّة الوكالة مقر اضتضافة لقرار الطريق خارطة (AMA) 
 

AMA ) لألدوية فريقيَّةاأل الوكالة مقر الستضافة األعضاء الدول قبل من االهتمام إبداء إقرارات لتقديم رسمية دعوة المفوضية أرسلت 6

HQ) ثم ،2021 سبتمبر 15 الموافق اليوم المصالح نع اإلعراب طلبات تقديمل األولي لنهائيا الموعد كان . 2021 أغسطس 04 في 

 2021 سبتمبر 6 بتاريخ الصادر (PRC) الدائمين الممثلين لجنة قرارل وفق ا 2021 أكتوبر 15 حتى الموعد هذا تمديد جرى
(PRC/Rpt(XLII)Rev.1) والنسخة NV 2021 سبتمبر 15 بتاريخ الصادرة  (HHS/PMPA/47/166.21 .) 

 

 كل إلى قُطرية تقييم ببعثات لالضطالع مستقل تقييم فريق المفوضية شكلت ،(EX.CL/229) السابع التنفيذي المجلس لقرار وامتثاال   7

 ذات والمواد لهياكلا من وغيرها والوثائق لمرافقل تقييم راءوإج قييمت داةأ ادبإعد الفريق تكليف ىجر . المرشحة األعضاء الدول من دولة

 نع أعربت التي ألعضاءا الدول قائمة 1 الجدول يعرض . الخاصة اعروضه في المرشحة األعضاء لدولا من كل قدمهات التي الصلة

 . 2021 رأكتوب 15 بحلول (AMA) لألدوية األفريقيَّة لوكالةا مقر باستضافة اهتمامها

 

 
 
 



 
 (AMA)الدول األعضاء التي أعربت عن اهتمامها باستضافة مقر الوكالة األفريقيَّة لألدوية : 1الجدول 

 

الرقم 

 التسلسلي

 تاريخ الدولة العضو

 AMAالتوقيع على معاهدة 

 تاريخ

 AMAالتصديق على معاهدة 

تقديم عرض الستضافة مقر  تاريخ إيداع صك التصديق

 (AMA)الوكالة األفريقيَّة لألدوية 

 وأودعت صك التصديق AMAصدٌّقت على معاهدة 

 2021أغسطس  26 22/06/2021 06/10/2021 07/08/2019 الجزائر  .1

 2021سبتمبر  14 31/01/2022 16/12/2021 27/07/2021 مصر  .2

 2021سبتمبر  29 16/03/2021 24/02/2021 08/02/2019 غانا  .3

 2021سبتمبر  03 05/04/2022 02/04/2021 22/10/2019 المغرب  .4

 2021سبتمبر  09 18/02/2021 19/01/2021 غير ُمطبق ناميبيا  .5

 2021سبتمبر  13 08/12/2021 21/06/2021 02/09/2020 النيجر  .6

 2021سبتمبر  03 01/06/2020 18/12/2019 06/12/2019 رواندا  .7

 2021سبتمبر  16 14/06/2021 28/05/2021 02/10/2020 سيراليون  .8

 2021سبتمبر  06 13/10/2021 09/09/2021 19/12/2019 تونس  .9

 2021سبتمبر  03 12/03/2021 11/11/2021 11/01/2021 أوغندا  .10

 2021أغسطس  26 17/09/2021 31/08/2021 16/03/2021 زمبابوي  .11

 (AMA)وقّعت على معاهدة الوكالة األفريقيَّة لألدوية 

 2021سبتمبر  03 - - 08/10/2021 تنزانيا  .12
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 ولم تصدق عليها( AMA)لم توقع على معاهدة الوكالة األفريقيَّة لألدوية 

 2021 سبتمبر 15 - - - نيجيريا  .13



 

 . 2021 نوفمبر 5 بتاريخ ذلك بعد التنفيذ حيز في (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة معاهدة دخلت 8
 

ا المفوضية قدمت  9  بهدف التقييم بمهام للقيام طريق وخارطة (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة معاهدة على التصديق عن مرحلي ا تقرير 

 المنعقدة لتنفيذيا للمجلس األربعين لعاديةا الدورة في (AMA) لألدوية ةاألفريقيَّ  الوكالة رمق الستضافة رشحةالم األعضاء الدول تقييم

 لألدوية األفريقيَّة لوكالةا في األطراف لدولا لمؤتمر لدعما قديمت لمفوضيةا من" التنفيذي المجلس وطلب . 2022 فبراير 02 بتاريخ

 EX.CL/Dec.1149(XL .)) "ممكن وقت أقرب في ألدويةل األفريقيَّة الوكالة لتشغيل
 

IV.  التقييم فريق أعضاء 
 

 األعضاء باقي اختيار جرى بينما ،(نيباد – اودا) األفريقي اإلتحاد تنمية وكالة من أمبالي أجري / البروفيسور المستقل التقييم فريق ترأس 16

 األعضاء الدول من المقدمة العروض تقييمل المطلوبة بالكفاءات يتمتعون الذين ألفريقيا االتحاد مفوضية يف الصلة اتذ اإلدارات من

 . المرشحة
 

 مارغريت / بالدكتورة ممثلة التقييم لفريق العامة األمانة باعتبارها (HHS) االجتماعية والتنمية اإلنسانية والشؤون الصحة وزارة عملت  17

 . 2 الجدول في للفريق الكاملة لقائمةا ترد . ميسيريت واسيهون هيلينا / والسيدة أنيتي أغاما
 

 العامة واألمانة تقييمال فريق أعضاء : 2 الجدول

 الرقم

 التيليلي
 لوكالةا قييمت ريقف أعضاء

 (AMA) لألدوية األفريقيَّة
 من مواطن المؤضية /  اإلدارة

 ونج أجري / البروفيسور  .1
 أمبالي دوغالس

 - أودا) ألفريقيا االتحاد نميةت وكالة : فريق قائد 
 (نيباد

 مالوي 

 مونتيرو ابادون ساموري / السيد  .2
 ونيالقان المستشار مكتب

 بيساو غينيا

 غونغولو نمادلي ماري / السيدة   .3

 المعلومات نظم إدارة

 الوسطى أفريقيا جمهورية

 بوروندي راكازاأ ديدييه أيمي / السيد  .4

 ونكويج باي مايكل / السيد   .5

 المالية المديرية 

 ليبيريا 

 أثيوبيا تيفيرا يغابوت يسحاق السيد  .6

 ليبيا كشاف تاال / السيد   .7

 ىموس زين محمد / السيد   .8

 والسالمة األمن خدمات

 تشاد

 أثيوبيا ماموز تاديسي مسفن / السيد   .9

 أثيوبيا لكالي أباتي هنوك / السيد   .10
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 ايمه يانب ريكو جان / السيد   .11

 المرافق إدارة خدمات 

 موريشيوس

 أثيوبيا تباركي فيريد إيونتو / السيد   .12

 موشيمبا ستيبليس / السيد  .13

 البروتوكول خدمات 

 زامبيا

 السودان جنوب بياغ وكج يوحنا صنداي / السيد  .14

 موريشيوس  لوتشمون سارفيش / السيد   .15

 العامة األمانة أعضاء  

 أنيتي اأغام مارغريت / الدكتورة  .16

 التنميةو اإلنسانية لشؤونوا لصحةا وزارة
 االجتماعية

 غانا

 أثيوبيا ميسيريت يهونواس هيلينا / السيدة  .17

 

V.  التقييم لفريق التوجيهية المبادئ 
 

ا 18  جائحة وانتشار ،(AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة مقر استضافة في مصالحها عن أعربت التي األعضاء الدول من الكبير للعدد نظر 

 عضو ولةد لكل التقييم فريق شكيلت جرى لح،المصا يف تضارب أي من والحد الشفافية نضما وبهدف المستمرة، 19-كوافيد فيروس

 : لتاليةا االعتبارات أساس على مرشحة
 

 المرشحة؛ األعضاء الدول من دولة كل لتقييم أعضاء (7) سبعة من فريق تشّكل .أ
 دولة أي مواطني من واحد، وقت في والُمشكلين التقييم، لفريق أعضاء (7) السبعة من عضو ألي العامة األمانة تكن لم .ب

 مرشحة؛ عضو
 الموارد قيود بسبب االقتضاء حسب التناوب أساس على تعيينهم طريق عن التقييم بعثات في إدارة كل من موظفان شارك .ج

 السالمة إدارة كذل من واستُثنى . بالكامل أعاله (ب) المبدأ راعاةم مع وذلك المفوضية، يف الفنية إلداراتا لدعم البشرية

 إدارة؛ لكل أعضاء (3) ثالثة هناك انك حيث المالية ارةواإلد واألمن
 االعتبار؛ في الفريق ألعضاء الجغرافي والتمثيل االجتماعي النوع على القائم التمثيل وأُخذ   .د
ت وقد .ه م  ّدِ  المهام؛ توزيع قبل مرشحة عضو دولة كل إلى العامة واألمانة التقييم فريق أعضاء تفاصيل قُ
 الملحق) اإلفصاح وعدم السرية اتفاقية زووم لبرنامج المعلومات نظم إدارة ومضيف التقييم قفري في عضو كل وقّع كما .و

1) 

VI. التقييم فريق عمل هيكل 
 

 : التالي النحو على مراحل (3) ثالث في التقييم لعملية العامة واألمانة التقييم فريق استعد 19
 

 : المهمة قبل .أ

 
 وصياغتهما الدرجات لتسجيل وورقة التقييم استبانة إعداد .1
 (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة مقر الستضافة رسمي ا العروض استالم جرى .2
 التقييم لمهام االستعداد بشأن بالسفارة االتصال جهات خالل من المرشحة األعضاء الدول مع التعامل  .3
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 : التقييم بعثات تنفيذ : البعثة .ب
 

قارير القُطرية لكل أيام عمل كاملة في كل دولة عضو مرشحة كما هو مفصل في الت( 3)نفّذ فريق التقييم عملية التقييم على مدى ثالثة 

 (: ح-أ) 2دولة عضو الملحق 

 

 البعثة بعد .ج
 

 : نفّذ فريق التقييم ما يلي

 

 صحة من بالتحقق مرشح كل خالله قام اجتماع إلى 2022 مايو 25 في المرشحة األعضاء الدول جميع دعوة .1

 التقييم؛ فريق لقاهات التي الوثائق كافة وقائمة الوثائق
 لألدوية األفريقيَّة الوكالة معاهدة في األطراف الدول لمؤتمر األولى الدورة في لتقديمه التقييم تقرير إعداد  .2

(AMA .) 

VII. لألدوية األفريقيَّة الوكالة مقر اضتضافة معايير (AMA) 
 

 : يلي ما إلى (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة مقر استضافة معايير تستند 20
 

 2005 يوليو 2و 1 في بليبيا سرت مدينة في المنعقد التنفيذي للمجلس السابعة العادية الدورة في الصادر القرار .أ
(EX.CL/229(VII)) رقم الوثيقة اعتمد الذي (Doc) . 

 
EX.CL/195(VII)، ؛3 الملحق "(األفريقي االتحاد جهزةأ استضافة معايير" بعنوان 

 تحديد ا؛ ،(4 الملحق) (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة معاهدة .ب
 التوجيهية المبادئ - 5 المادة  .1
 المهام - (6) المادة .2
 والحصانات االمتيازات - (8) المادة .3
 (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة مقر - (9) المادة .4
 األطراف الدول مؤتمر مهام - (و) (14) المادة .5

 
 األدنى الحد التنفيذي المجلس اعتمد وعليه، . المضيف والبلد األفريقي االتحاد والتزامات حقوق EX.CL/195 (VII) الوثيقة توضح  21

 وال مواتية، بيئة في بفعالية مهامه أداء من لجهازا يتمكن حتى األفريقي، التحادا أجهزة ستضافةال األساسية لمعاييرا نم جموعةم من

ا لكنو خدماته، من تستفيدس التي اءعضاأل الدول على فقط ذلك يقتصر  . وعائالتهم الموظفين أيض 

 
 : والرابعة الثالثة الفقرتان الثاني، القسم في يلي ما Doc.EX.CL/195 (VII) الوثيقة تحدد الصدد، هذا وفي  22

 

 من األدنى الحد تلبية األفريقي االتحاد أجهزة ستضافةا تقترح أو ستضيفت التي ألعضاءا الدول لىع يجب : الثالثة الفقرة

 : التالية األساسية المتطلبات
 

 على الجهاز لمقر ومجهزة مفروشة مكتبية مباني يتضمن آمن ا هيكال   نفقته، على المضيف، البلد يوفر أن يجب (أ
 المكتبية؛ للمساحة يةالموضوع المتطلبات أساس

 
 ز؛الجها إلى الوصول بسهولة المضيف البلد يوفرها التي المباني تتميز أن يجب (ب
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 المناسبة؛ اللوجستية والتسهيالت المالئم السياسي المناخ بمتطلبات المضيف البلد يفي أن يجب (ج
 

 بكفاءة؛ العمل من المكتب لتمكين االتصاالت مرافق سيما وال وفعالة، مناسبة حديثة تحتية بنية توجد أن ينبغي (د
 

 للعضو؛ الوظيفية االحتياجات لتلبية صحية تحتية وبنية فندقية وإقامة مساكن تتوفر أن يجب (ه
 

 من المزيد تقديم من عضو دولة لمنع بهدف المعايير هذه من أي يُعتمد لن المعايير، بهذه المساس ودون (و

 على وفر،ت أن االتحاد أعضاء أحد استضافة عرضت التي العضو لدولةل الُمحبَّذ نم لصدد،ا ذاه في . التسهيالت

ا مكان ا نفقتها، جهز  ا الجهاز رئيس كوني أن يشترط يثماح وذلك جهزة،واأل اثاألث يثح من م   . المقر في مقيم 
 

لى االتفاقية عيجب على الدولة العضو التي تستضيف أو ترغب في استضافة أي من أجهزة االتحاد أن تكون قد صدقت : الفقرة الرابعة

 . يينا للعالقات القنصليةواتفاقية ف 1961ات الدبلوماسية لعام العامة المتيازات وحصانات منظمة الوحدة األفريقية، واتفاقية فيينا للعالق

 

 الدول تمنع ال ولكنها المعايير، لمجموعة األدنى الحد هي أعاله المذكورة المعايير أن على صراحة   EX.CL/195 (VII) الوثيقة تنص 23
 الجهاز لرئيس واألجهزة ألثاثا حيث من ومجهز ناسبم رسمي إقامة مكان توفير ذلك يف بما التسهيالت، نم المزيد قديمت من األعضاء

 (. و) 3 الفقرة في المحدد لنحوا على نفقتها، على
 

 : التاسعة إلى الخامسة من الفقرات في يلي ما على "األفريقي االتحاد أجهزة استضافة معايير" تنص اإلجراءات، حيث من 24
 

 . اتفاقية المقر التي ستصيغها إلى جميع الدول األعضاءتبلّغ المفوضية هذه المعايير ونموذج : الفقرة الخامسة

 
ء التي تعرض يجب أن تشكل المفوضية فريقًا مستقالً ويقوم بإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى الدول األعضا: الفقرة السادسة 

 . تنفيذياستضافة األجهزة التابعة لالتحاد وذلك لتفقد الموقع المقترح وتقديم تقرير عن ذلك إلى المجلس ال

 

يجري . هايجب تقديم جميع عروض استضافة مقر أي جهاز من أجهزة االتحاد إلى المجلس التنفيذي للنظر في: الفقرة السابعة

ر المجلس التنفيذي يختا. اختيار البلد المضيف، وفقًا لقواعد المجلس التنفيذي، بتوافق جميع اآلراء، وإال بأغلبية ثلثي األصوات

 . توصيته بهذا الشأن إلى المؤتمر التخاذ قرار دولة مضيفة، ويقدم

 

 . لثي األصواتثتتخذ الجمعية قراًرا بشأن مقر الجهاز وفقًا لقواعده، وبتوافق جميع اآلراء، وإال بأغلبية : الفقرة الثامنة

 

 . معنيةلعضو البعد ذلك، يجب على المفوضية التأكد من توقيع اتفاقية االستضافة بينها وبين الدولة ا: الفقرة التاسعة

 
 (: AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة لمقر محددة كانت إضافية معايير إلى التالية االعتبارات أشارت 25

 

 المختبرات؛ لمرافق (والمالئمة المناسبة) المساحة أو األرض توفير يجب  .أ
 والبناء، والمعدات، والتمويل، واألرض، المساحة،) الدولية المعايير يلبي الذي الجودة مراقبة لمعم إنشاء بدعم االلتزام .ب

 ؛(ذلك إلى وما التبريد، سلسلة والتخزين،
 األفريقية؛ الدواء لوكالة مختبر بإنشاء المرتبطين واألفراد للمعدات الضريبية اءاتواإلعف والحصانات االمتيازات  .ج
 ؛(AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة مقر إنشاء في المالية المساهمة .د
 والحصانات؛ االمتيازات بشأن األفريقية الوحدة لمنظمة العامة لالتفاقية اإلضافي البروتوكول على والتصديق التوقيع .ه
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   . الكامل التشغيل نحو تتقدم ألنها (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة نطاق لتوسيع إضافية مساحة أو أرض توافر  .و

VIII.  المنهجية 
 

 التحضيرية الجليات .أ
 

 : إلعداد االفتراضية االجتماعات من سلسلة التقييم فريق عقد التقييم، بمهمة القيام قبل 26
 

 للتقييم؛ توزيعه جرى استبانة نموذج  .1
 . الدرجات تسجيل أدلة  .2

 

ا العامة األمانة قدمت  27  . االجتماعات هذه خالل اللوجستية الترتيبات حول منتظمة تحديثات أيض 
 

 اإلضافية المرجعية المواد بجميع والربط واالستبانة التقييم بعثات إلجراء (5 الملحق) االختصاصات أُرِسل ت  28

(http://bit.ly/3u0X4Jf) المرشحة ألعضاءا الدول جميع إلى (HHS/PMPA/47/011.22 NV) 0222 يناير 28 بتاريخ . 

 
 لألدوية األفريقيّة الوكالة مقر الستضافة المختومة عروضها إيداع المرشحة األعضاء الدول جميع من الحق ا المفوضية طلبت 29

(AMA)74 / 016.22) 2021 فبراير 28 الموافق اليوم من 17:00 الساعة بحلول / PMPA / HSH NV، فبراير 1 بتاريخ 

 اإلنسانية الشؤونو الصحة وزارة في (AMA) لألدوية األفريقيّة لوكالةا مقر الستضافة لمختومةا العروض ميعج إيداع جرى (. 2022

 (. 6 الملحق) ألصولا حسب وتسجيلها االجتماعية والتنمية
 

 فهمها من للتأكد مرشحة عضو دولة لكل االتصال جهات مع العامة األمانة تابعت والفرنسية، اإلنجليزية باللغتين االستبانة إرسال بعد  30

 أثارها التي اإليضاحات جميع على العامة ألمانةا ردت لك،ذ لىإ وباإلضافة . الحاجة اقتضت حيثما إليضاحاتا وقدمت لألسئلة، الكامل

 بين لمباشرةا المشاركة خالل من لتقييما لمهام ةاللوجستي لعملياتا اكتملت . الوطني التقييم وفريق باباأ أديس في لسفاراتا من المسؤولون

 (. 3 الجدول) حةالمرش األعضاء الدول يف المعنية االتصال جهاتو العامة األمانة
 

 قائمة سجل مكالمات متابعة الدول األعضاء المرشحة. 3الجدول  

 

 تاريخ ووقت المكالمة الهاتفية الُمنسّق وجهة االتصال الدولة العضو

 الجزائر
 ليديا النوق / السيدة

+25194476741 

 صباًحا 11:15صباًحا و 11:13، الساعة 2022فبراير  15

 ظهًرا 1:17صباًحا و 10:46، الساعة 2022فبراير  23

 مصر

 عمرو مختار / السيد

+251 9 53 452522 

 نوال / السيدة

 +251 9 11595852 

 صباًحا 11:16، الساعة 2022فبراير  15

 صباًحا 10:47، الساعة 2022فبراير  23

 المغرب

 أنس / السيد

+251944280584 

 فاطمة  / السيدة

 +251 9 45421408 

 مساءً  2:20صباًحا و 11:18، الساعة 2022فبراير  15

 مساءً  3:12صباًحا و 10:49، الساعة 2022فبراير  23
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 رواندا
كليمنتين أوواموغوها  / السيدة

+251921569688 

 صباًحا 11:09، الساعة 2022فبراير  15

 تنزانيا
 سومي رفائيل / السيد

251983890070+ 

 مساءً  1:58، الساعة 2022فبراير  13

 صباًحا 10:43، الساعة 2022فبراير  23

 تونس
 الهادي العبيدي / السيد

+251 9 44128505 

 صباًحا 11:20، الساعة 2022فبراير  15

 صباًحا10:52، الساعة 2022فبراير  23

 أوغندا
 جاكي موسوبيكا / السيدة

 +251 9 53 466360 

 صباًحا11:10، الساعة 2022فبراير  15 

  زمبابوي
 سيغاوكيبيدامويو إم  / السيدة

 +251 9 53 993252 

 صباًحا 22: 11صباًحا و 09:28، الساعة 2022فبراير  15

 صباًحا 10:57، الساعة 2022فبراير  23

 

 في المفصل النحو على (AMA) لألدوية األفريقيّة الوكالة مقر باستضافة اهتمام إبداء (13) عشر ثالثة البداية في المفوضية تلقت 31

 أصل من (AMA) دويةلأل األفريقيّة الوكالة قرم الستضافة عروض (8) ةثماني اللجنة تلقت . التنفيذي المجلس إلى المقدمة المستندات

ا (13) عشر ثالثة  سحب بغرض شفوية ذكرةم ناميبيا مهوريةج وقدمت . 3 الجدول في المفصل لنحوا على المصالح نع للتعبير نموذج 

 سيراليون جمهوريةو النيجر مهوريةج دمتق المتبقية، (4) األربعة األعضاء دولال ينب من . االستضافة في مصلحتها عن إعرابها

 بتاريخ MPAP / HHS NV / 47 / 069.22) التقييم بعثات من استبعادهماب إخطارهما وجرى لمحددا النهائي لموعدا بعد عروضها

 (. AMA) دويةلأل األفريقيّة الوكالة مقر فةستضاال عرض أي االتحادية نيجيريا ريةوجمهو غانا مهوريةج تودع لم ((. 2022 مارس 7
 

 التقييم لمهام الزمني الجدول النهائي بالموعد أوفت التي المرشحة األعضاء الدول تلقت المختومة، العروض استالم مرحلة إغالق بعد 32

 (. 2022 مارس 10 بتاريخ ،PMPA / HSH NV / 47 / 72.220) 4 الجدول في المفصل النحو على
 

 

 التقييم لمهام الزمني الجدول . 4 الجدول
 

 الرقم

 التيليلي
 المغادرة تاريخ الوصول تاريخ األعضاء الدول

 أفريقيا شرق

 (الخميس) 2022 مارس 10 (األحد) 2022 مارس 6  رواندا  .1

 (األربعاء) 2022 مارس 16 (الخميس) 2022 مارس 10  تنزانيا  .2

 (الثالثاء) 2022 مارس 22 (األربعاء) 2022 مارس 16  أوغندا  .3

 أفريقيا شمال

 (الثالثاء) 2022 مارس 29 (األربعاء) 2022 مارس 23  الجزائر  . 4

 (الثالثاء) 2022 أبريل 5 (األربعاء) 2022 مارس 30  مصر  . 5
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 (السبت) 2022 أبريل 9 (الثالثاء) 2022 أبريل 5  المغرب . 6

 (الخميس) 2022 أبريل 14 (السبت) 2022 أبريل 9  تونس . 7

 أفريقيا جنوب

 (السبت) 2022 أبريل 23 (الثالثاء) 2022 أبريل 19  زمبابوي . 8

 

 . للمهام التحضير في الوطنية الفرق لتوجيه المرشحة األعضاء الدول جميع إلى عام أعمال جدول إرسال جرى 33

 

 ونقلها المختومة العروض ضالمة .ب
 

 العامة األمانة وتحتفظ بقفلين؛ مغلق ا وظل (7 الملحق) الدبلوماسية الحقيبة حماية تحت مرشحة عضو دولة كل من المختوم العرض انتقل 34

 . الفريق في األمن ممثل آلخرا بالمفتاح يحتفظ ينماب واحد، بمفتاح
 

 لبعثة الرسمية االفتتاحية الجلسة خالل (8 الملحق - قالتحق أوراق) وفتحوها المختومة العروض من الوطنية التقييم فرق ممثلو تحقق 35

 ((. ح-أ) 1 الملحق الوطنية، التقارير انظر) مرشحة عضو دولة كل في التقييم
 

 القُطرية الفني التقييم بعثات .ج
 

 : يلي ما خالل من صارم بشكل الفني التقييم لبعثات واإلرشاد التوجيه تقديم جرى 36
 

ا ظل المقدم العرض أن من مرشحة عضو دولة كل عن ينوب الذي الممثل تحقق .1  به ُيعب ث ولم مختوم 

 . ذلك على ويُصدق
 . مرشحة عضو دولة كل أعمال لجدول النهائية الصيغة وضع  .2
 . وتقديمها إضافية مستندات طلب .3
 . عليها ويصدق الوطني الفريق من المقدمة والمواد الوثائق جميع من الفريق قائد تحقق  .4
 الدولة وممثل الفريق قائد قِبل من المرشحة العضو للدولة المشترك القُطري تقييمال تقرير على التوقيع .5

 ((. ح-أ) 1 الملحق) المرشحة العضو
 

 العمل برنامج موجز  .د
 

 : التالي النحو على عام بشكل الثالثة األيام مدى على العمل برنامج كان 37
 

 األول اليوم .1
 

 المرشحة؛ العضو الدولة من المختوم االقتراح حالة على والتصديق الرسمي االفتتاح ·
 للعرض؛ المرشحة العضو الدولة تقديم ·
 االقتضاء؛ عند إضافية، وثائق وطلب المرشحة العضو الدولة أعمال لجدول النهائية الصيغة وضع ·

 . والتقييم التحقق زيارات بدء ·
 

 الثاني اليوم .2
 

 . والتقييم التحقق زيارات استمرار ·
 

 الثالث اليوم .3
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 والتقييم؛ التحقق زيارات من االنتهاء ·
 وتقديم الشهادات، وإصدار المشترك، القطري التقييم تقرير مسّودة مراجعة تضمن الذي المعلومات استخالص ·

 الوطني؛ التقييم فريق لىإ الوطني التقييم قريرت من نسخة
 المرشحة؛ العضو الدولة قبل من المقدمة الوثائق جميع ختم ·

 اإلغالق؛ ·
 

 . الصلة ذات المشتركة القُطري التقييم تقارير في مرشحة عضو دولة كل في المتبع البرنامج عن لةمفص معلومات تتوفر  38
 

 التقييم وطريقة التقييم اضتبانة  .ه
 

 غطت التقييم، إجراء في بها استرشدت التي المعايير مع تمشي ا . مرشحة عضو دولة كل إلى سؤاال   175 من تتألف استبانة أُرِسل ت 39

 (4)و واألمن، لسالمةا خدمات (3)و ،(MIS) المعلومات نظام دارةإ (2)و المرافق، إدارة خدمات (1) شملت مجاالت (6) ستة االستبانة
 (. 9 الملحق) البروتوكول تخدما (5)و المالية، المديرية (5)و القانوني، المستشار مكتب

 

 العروض درجات تيجيل .و
 

ل ت . 175 رقم والسؤال 1174 رقم السؤال باستثناء األسئلة، لجميع كّمية درجة تخصيص جرى 40  اإلجابة تتطلب التي األسئلة معظم ُسّجِ

ل تسُ  بينما منفصلة، صورةب اإلحصاء ضمنتت التي ألسئلةا لكت أو "ال" أو "نعم" بـ  مستمرة كمتغيرات قياسات تتطلب التي األسئلة تلك ّجِ

 . 10 الملحق في سؤال كل رجاتد تسجيل كيفية ولح تفصيلية رشاداتإ تتوفر . ممكنة خيارات سخم أقصى بحد
 

 . 5 الجدول في موضحة العروض تقييم فيها تم التي األقسام أو المجاالت لمختلف المخصصة اإلجمالية األوزان إن  41
 

 األفريقية الوكالة مختبر ومباني ،(AMA) لألدوية فريقيةاأل للوكالة العامة لألمانة المقترحة المباني المرافق إدارة خدمات تضمنت  42

 مرافقو ،(AMA) لألدوية األفريقية للوكالة لتابعينا والمختبر لعامةا األمانة نم لكل (المباني أو) المبنى وموقع ،(AMA) لألدوية
 ومرفق الصحية، والمرافق األساسية، التحتية والبنية لنقل،ا وسائل ذلك يف بما لكافية،ا للوجستيةا المرافقو المؤتمرات،و االجتماعات

 . الدرجات مجموع من ٪41.4 المرافق دارةإ خدمات شكلت  . وموقعها (AMA) لألدوية األفريقية لوكالةل العامة لألمانة لعاما للمدير سكني
 

 ومقر والمختبر المقترح المكتب في واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا التحتية والبنية اإلنترنت من (MIS) المعلومات نظم إدارة تألفت  43

 . الدرجات مجموع من ٪13.4 علوماتالم نظم إدارة شكلت . العام المدير إقامة
 

 خدمات شكلت . العام المدير إقامة ومقر والمختبر، المقترح، المكتب في السالمة تقييم عمليات من (SSS) واليالمة األمن خدمات تتألف  44

 . الدرجات مجموع من ٪16.9 والسالمة األمن
 

 القانوني المستشار مكتب شكل . الدولية االتفاقيات على والتصديق للبلد السياسي الجو (OLC) القانوني الميتشار مكتب تقييم شمل  45

 . الدرجات مجموع نم 11.1٪
 

 ٪12.1 المالية المديرية شكلت . المالية والتحويالت المصرفي والقطاع والجمركي الضريبي اإلعفاء على المالية المديرية تقييم اشتمل  46

 . الدرجات مجموع من

 
 من ٪5.1 من توكولالبرو خدمات شكلت . الدخول تأشيرات ومتطلبات والفنادق السكن في اإلقامة البروتوكول خدمات تقييم يشمل  47

 . الدرجات مجموع
 

 ذلك، وبعد . درجات لتسجيل ورقة كل على مقيِّم وكل الفريق رئيس وقّع . البلد داخل مرشح بلد كل درجات تسجيل من التقييم فريق انتهى 48
 من التحقق عملية استكمال بهدف لبعثةا بعد وتدوينها رئيسي إكسل صيغةب جدول إلى رشحةم عضو ولةد كل درجات تحويل جرى

   . المرشحة األعضاء الدول ميعج قبل من الوثائق
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 رةااإلد حسب الدرجات ترجيح . 5 الجدول
 

 التراكمية النسبة % األقصى الحد اإلدارة
 

 41,4 41,4 41,00  المرافق إدارة خدمات
 

 54,8 13,4 13,23 المعلومات نظم إدارة
 

 71,7 16,9 16,77 والسالمة األمن خدمات
 

 82,8 11,1 11,00  القانوني المستشار مكتب
 

 94,9 12,1 12,00  المالية المديرية
 

 100,0 5,1 5,00 البروتوكول خدمات
 

   100,0 99,00 الدرجات مجموع 
 

 

ل لم 49  : التالية األسئلة تُسجَّ
 

 (AMA) لألدوية األفريقيّة كالةالو ومختبر األمانة الستضافة المدينة عن 1 السؤال .أ
 132 ،131 ،130 ،95 ،94 ،54 ،37 ،35 ،23 ،20 ،19 ،13 ،8 ،7األسئلة إلى اإلشارة جرى : مكررة أسئلة .ب

 . الستبانةا في مكررة أنها على 140و
 الكمي للتقييم تخضع لم والتي المقدمة والتعهدات المقدمة اإلضافية التسهيالت 175و 174 السؤاالن يغطي .ج

 . 15 الجدول في عليه المنصوص والنح على األسئلة ذهه مرشحة ضوع دولة لك سجلت . أعاله الموصوف

IX. التقييم فريق نتائج على عامة نظرة 
 

 مرشحة عضو دولة كل تقدمها التي للمرافق العامة األوصاف .أ
 

 في التفاصيل من المزيد يتوفر . المرشحة األعضاء الدول من دولة لكل الرئيسية التقييم مجاالت من مجال بكل المتعلقة النتائج أدناه ترد 50

 ((. ح-أ) 1 اتالمرفق) الصلة ذات الوطنية التقييم تقارير
 

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية  .1
 

   (AMA) لألدوية األفريقية لوكالةل المؤقت والمختبر لعامةا لألمانة لمقترحةا الدائمة المباني 
 

 ويتألف مربع، متر 40,800 بمساحة قائم مجمع في (AMA) لألدوية األفريقية للوكالة العامة لألمانة الرئيسي المقر يقع أن المقترح من 51

 على اإلحداثيات يلي وفيما عكنون، نب يوليو، من لخامسا شارع اذاةبمح لمجمعا يقع . تقنيين (2) مبنيين إلى باإلضافة مباني (6) ستة من

 بتاريخ المبنى افتُتِح   لموقع،ا في لموجودةا لالفتات اوفق    . شرق ا '6 ، 592°'51و شماال  ' 9 ،4536°'16 : العالمي المواقع تحديد نظام

 . مؤقت تحكم مختبر إلى (6) لستةا المباني أحد تعديل يمكن . 2017 يوليو 15
 

 للشبكة التحتية البنية تتصل . واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا تيةتح ببنية ويتميز التقييم وقت في االستخدام قيد المقترح المجمع كان  52

 خدمة مزود إن . الثانية في ميجابت 100 بسرعة ثابت إنترنت برتوكول وعنوان مخصص بصرية ألياف برابط اإلنترنت خدمة بمزود

 حالي ا المقترحة الخادم غرفة تُستخد م . بايت جيجا 1 إلى يصل ما توفير على بالقدرة تتميز فهي الجزائر، اتصاالت مؤسسة هو اإلنترنت
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 الذكي، الوصول طريق عن إليها الوصول ويمكن آمنة، غرفة فهي . بيانات مركز تكون أن الغرفة لهذه المالئم من . مخزن ا باعتبارها

 . بعد المقترحة الخادم غرفة تُجهَّز لم . خارجية بكاميرا ومزودة منتظم، تبريد ونظام دخان، وكاشف احتياطي، طاقة مصدر على وتحتوي
 التيار مخارج من أكثر أو بمخرج مجهز مكتب كل إن كما الكهربية، للطاقة مركزية احتياطية بنسخة موصولة التوصيل لوحات إن

 (. Fi-Wi) الالسلكي لإلنترنت الوصول نقاط من مختلفة بأنواع المبنى تجهيز جرى (. Rj45) والشبكة الكهربي
 

 بعض توجد حيث للغاية ومحمية مؤمنة بكونها عكنون بن منطقة تتميز . الجزائر مدينة قلب في عكنون بن بلدية محيط في المبنى يقع 53

 خاص شرطة استجابة فريقو إطفاء سمق يوجد . الدبلوماسي والسلك الدولية المنظمات عكنون بن يح يستضيف كما . الوزارة مكاتب

 بانيم إلى الوصول . الُمقترح (AMA) لألدوية ألفريقيَّةا الوكالة مقر نم بالسيارة كيلومترات بضع بُعد لىع ومستشفى متفجرات وفرقة

 للوكالة المقترحة يةاألمن المداخل كنت لم . طبيعية بصورة رتفعةم بأرض جيد ا حصنم المقترحة (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة

 . التقييم أثناء األمني شالتفتي بمعدات مجهزة (AMA) لألدوية األفريقيَّة
 

 (AMA) لألدوية األفريقيَّة لوكالةل دائم مختبر بناءل المقترحة األرض
 

 الموقع) الرحمانية ببلدية الجديدة هللا عبد سيدي مدينة في تقع مربع متر 14,000 مساحتها تبلغ أرض قطعة الجزائرية الحكومة اقترحت 54

 ألدويةا لمختبرات خصصةم مؤمنة نطقةم داخل (شرق ا "54°2'35.9 شماال  " 4136°'16.3 : العالمي المواقع تحديد نظام على

 ألمانةا من كم 10 بُعد على الدائم (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة مختبرل المقترح لموقعا يقع   . اإلنتاج ومصانع الحيوية والتكنولوجيا

 (. AMA) لألدوية ألفريقيَّةا للوكالة المقترحة العامة
 

 العام للمدير إلقامة المقترح الميكن
 

 بحراسة ُمزود حكومي مقر في 2م 185 مساحتها وتبلغ بالكامل، باألثاث وُمجهزة المستوى مرموقة فيال الجزائرية الحكومة تقترح  55

ا والمعروف لجزائرية،ا الحكومة عضاءأل ومخصص مشددة  بُعد على لمرفقا يقع  . الصنوبر نادي - الساحل في الدولة إقامة اسمب أيض 

 الموقع) (AMA) لألدوية األفريقيَّة لوكالةل المقترحة العامة ألمانةا مقر نم كم 12و المدينة سطو من كم 17و الدولي، المطار من كم 35

   (. شرق ا درجة 2.84و ماال  ش درجة 36.7 : العالمي المواقع تحديد نظام على
 

 أخرى، ومعدات وتلفزيون بأريكة، مفروشة جلوس وغرفة بالكامل، مجهزتين نوم غرفتي من ةبالزيار المشمولة (277) رقم الفيال تتكون 56

 النتظار مساحةو ومدافئ، الهواء، تكييف ونظام منزلية، موظفين غرفةو بالكامل، مجهز مطبخو األثاث، طعق كافةب جهزةم عامط وغرفة
 جميع حول فضاء ومساحة احدة،و لسيارة يتسع مرآبو لتر، 1000 سعة فردي مياه وخزان يارات،س لخمسة أربعة نم تتسع السيارات

 . الفيال جهات

 
 . رقمي وتلفزيون الضوئية باأللياف إنترنت وخط هاتف بخط مجهز العام المدير إلقامة المقترح المسكن 57

 

 يحتوي . الشرطة قوة من مشددة وحراسة بحماية ويتميز الحكوميين، المسؤولين كبار به المحيطة والمنطقة السكني المجمع يشغل ما غالب ا 58

ا 1.90 يبلغ داخلي سياج على المرفق  اميراتك ذلك ويشمل ناسبة،م أمنية يزاتم عم متر 5. 3 بطول خارجي جدار إلى اإلضافةب متر 

 . والتفتيش لدخولا مراقبة مع األسبوع أيام طوال لساعةا مدار على ألمنا أفراد وجودو المغلقة، لتلفزيونيةا الدوائر
 

 وملحقاتها (VSAT) لفتحةا دقيقة الطرفية الوحدة اضتيراد
 

 الوحدة معدات الستيراد تصريح على الحصول يجب . حساسة معدات أنها على وملحقاتها (VSAT) الفتحة دقيقة الطرفية الوحدة تُصنف  59

 (VSAT) الفتحة قيقةد الطرفية الوحدة معدات استخدامو باستيراد لتصريحا طلبات بولق يمكن . الدولة إلى (VSAT) الفتحة دقيقة الطرفية
 الطرفية الوحدة تشغيل جبي المعدات، باستيراد الترخيص نحم حالة يف ذلك، لىع عالوة . للسلطات األمنية العتباراتا حسب رفضها أو

 . محلي خدمات بمزود باالستعانة (VSAT) الفتحة دقيقة
 

  المؤتمرات مركز 
 

 نادي منطقة داخل يقع . العاصمة الجزائر في للمؤتمرات مرفق أكبر هو (CIC) رحال اللطيف عبد - الجزائر للمؤتمرات الدولي المركز 60

نة الصنوبر  يتيح مام عالُمجمَّ  وسط في الرئيسية عةالقا تقع (. AMA) لألدوية األفريقية لوكالةل العامة األمانة نم كم 13 بُعد على المؤمَّ

   . االحتفاالت نواعأ وجميع واالجتماعات لمؤتمراتا الستضافة المرونة
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 لتبريدا ضليلة ومرافق اإلحالة ميتشفيات
 

ا مجهزة إحالة مستشفيات توجد 61  . الدولي بومدين هواري مطار في مناسبة تبريد سالسل ومرافق العاصمة، الجزائر في جيد ا تجهيز 
 

 واإلضكان الفنادق
 

 المسكن يتوفر . الوطني التقرير في الواردة التفاصيل حسب نجوم 5 إلى 3 فئة من الفنادق من مجموعة العاصمة الجزائر في تتوافر  62

 بين تكلفتها تتراوح التيو الدوليين، للموظفين (ومن غرف 3 إلى 1 من تتألف) المناسبة والشقق (نوم غرف 4و 3 من يتألف) المناسب

 . أمريكي دوالر 1000 ىإل أمريكي دوالر 300
 
 والجمارك والضرائب المصرفي القطاع

 

 المباشرة غير أو/ و المباشرة الضرائب من الجزائر في المعتمدون ووكالئها الدولية والمنظمات والقنصلية الدبلوماسية البعثات تُعفى  63

 على يتعين . بها المعمول لجزائريةا واللوائح للقوانين ووفق ا الدبلوماسية العالقات شأنب فيينا اتفاقية يف عليه لمنصوصا النحو على

 القيمة ضريبة تُدف ع . المضافة لقيمةا ضريبة إعفاءات من االستفادة أجل نم البضائع شراء بلق أّولية اتورةف تقديم دوليةال المؤسسات

 . الضرائب باسترداد لمطالبةا ثم أوال   المضافة
 

 للحصول طلب تقديم البعثات على ويجب . بها المعمول الجزائرية واللوائح للقوانين وفق ا مسبق ا المضافة القيمة ضريبة من اإلعفاء يجري  64

 الوكالء يُعفى . أشهر 4 غضون في لمضافةا القيمة ضريبة باسترداد طالباتهام بتقديم لدوليةا المؤسسات بالغإ وجرى . اإلعفاء شهادة على
 الضرائب من الجزائر يف المعتمدون والفنيون اإلداريون لموظفونا وكذلك يونالدول المسؤولونو لقنصليونا المسؤولونو ماسيونالدبلو

 . السارية واللوائح لقوانينل وفق ا والخدمات لسلعا مشتريات على
 

 (الالسلكية التحويالت) األموال واستقبال إرسال ذلك في بما الدولية المصرفية الخدمات بتنفيذ الجزائرية التجارية البنوك لجميع يُسمح  65
 . Union esternWو جرام موني وهما المدينة، في نتعمال األموال تحويلل دوليتان دمتانخ وثمة . اإلنترنت عبر المصرفية والخدمات

ا لجزائريةا البنوك تقدم  لكذ إلى وما المصرفية رسومال وإعفاءات لودائعا وفوائد اإلقراض وخدمات ألخرىا المصرفية لخدماتا أيض 

 وتيرة / التحويل مبلغ حدود حيث من موظفيهاو الدولية للمنظمات لماليةا المعامالت لىع قيود وجدت ال . وموظفيها الدولية للمنظمات

 . والمحلية ألجنبيةا بالعمالت المحفوظة الحسابات ينب والتحويالت قد ا،ن سحبه المراد والمبلغ التحويالت،
 

 لصلةا ذات المعاهدات وحالة ياضيالي المناخ
 

ا  66  على المفروضة األفريقي االتحاد وعقوبات الصلة ذات المعاهدات حالة 6 الجدول في يظهر البلد، داخل للتقييم األخير اليوم من اعتبار 

 . الجزائر
 

ا الجزائر خصي فيما الصلة اتذ المعاهدات حالة . 6 الجدول  2022 مارس 28 من اعتبار 

 
 لوكالةا معاهدة

 يةلألدو األفريقية

(AMA) 

 لعامةا االتفاقية

 لوحدةا لمنظمة

 (OAU) األفريقية

 ش نب ييناف اتفاقية

 العالقات

 الدبلوماضية

 ييناف اتفاقية

 القنصلية للعالقات

 البروتوكول

 اإلضافي

 لعامةا لالتفاقية

 لوحدةا لمنظمة

 األفريقية

 العقوبات حالة

ا) الجزائر  من اعتبار 

28.03.2022) 
 يوجد ال ال 14/04/1964 14/04/1964 25/10/1965 22/06/2021

 
 

  الت شيرة متطلبات
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 بعض الجزائر تُطبق . األفريقي االتحاد في أعضاء دول (7) لسبع والخدمية الدبلوماسية السفر جوازات على التأشيرة من اإلعفاء يُمنح 67

 امع من أقل مدته بعقد صيرةق لفترات عملوني الذين لموظفينل يحق (. الرسمية للزيارات) الوصول ندع تأشيرة على للحصول األحكام

 عقود انتهاء عند البالد درةلمغا خروج تأشيرة إلى لجزائرا في لعاملونا الدوليون لموظفونا حتاجي ال . إقامة تصريح على الحصول

 . عملهم
 

 العربية مصر جمهورية .2
 

 (AMA) لألدوية األفريقية للوكالة التابعين لمؤقتا والمختبر لعامةا لألمانة لمقترحةا المؤقتة المباني
 

 هيئة مع مشترك حكومي مجمع في (AMA) لألدوية األفريقية للوكالة التابعين المختبر ومرفق العامة لألمانة المقترح المؤقت المقر يقع 68

 إن (شرق ا 831°'56" شماال ، 5929°'30" : الميالع المواقع تحديد نظام لىع الموقع) الجيزة بمحافظة الجبل فرك في المصرية، الدواء

 أن ويمكن ،(أول وطابق أرضي طابق) طابقين من المؤقت المكاتب بنىم يتكون . الشرطة قوات وتحميها يد اج مؤمنة بأكملها المنطقة

 ألفريقيةا للوكالة العامة لألمانة المقترحين لمؤقتا والمختبر لمبنىا كان لتقييم،ا قتو في  . موظف ا (40) أربعين إلى يصل ما يستوعب

تو اإلنشاء، قيد (AMA) لألدوية ر   بـ ؤقتالم للمختبر إلنجازا نسبة تقدير يمكن ينماب ٪40 بـ المؤقتة العامة لألمانة زاإلنجا نسبة قُدِّ

ا يكونس المبنى أن لفريقا إبالغ جرى . 75٪  . القادمة أشهر (4) أربعة غضون في متاح 
 

 والسالمة األمن وشبكة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أسالك وشبكة الكهربائية للخطوط والقنوات والنوافذ األبواب تنفيذ بعد ينتهي لم 69

 التسقيف عمالأ بعد تنتهي لم . المرافق من غيرهاو بالمدينة الصحي لصرفا التتوصي ذلك في بما السباكة،و الصحي الصرف وتركيب

 . المائي والعزل
 

 . التقييم وقت في التصميم لخطة وفق ا اإلعاقة ذوي بدخول تتعلق أحكام أي تُقدَّم أو تُوض ع لم  70
 

 مخصصة أماكن توجد ال . مشترك مبنى من األرضي الطابق في (AMA) لألدوية األفريقية الوكالة لمختبر المقترح المؤقت الموقع يقع  71

 يمكن الذي (AMA) لألدوية األفريقية للوكالة ينالتابع المختبر ومرفق العامة مانةاأل لمبنى لمقترحا المؤقت لمبنىا في لسياراتا لوقوف

 يمكن لمجّمعا من لجنوبيا جزءال في كافية مساحة وجدت ذلك، ومع . وزوارها (AMA) لألدوية ألفريقيةا الوكالة لموظفي تخصيصهما

 (. AMA) ألدويةل األفريقية للوكالة سيارات نتظارا مساحة اعتبارهاب واستخدامها بناءها
 

 بنية وال خادم معدات توجد ال . بعد أُنِشأت قد واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مرافق تكن ولم التقييم، وقت اإلنشاء قيد المبنى كان 72

 ومنافذ لسلكيةا الشبكة لكابالت التحتية لبنيةا وال حتياطي،ا طاقة مزودو لوصولا ونقاط (Fi-Wi) الالسلكي اإلنترنت لشبكة أساسية

 الطاقةو الكثافة ةعالي الوصول ونقاط الهاتف وخطوط إلنترنتا برتوكول مثل لقياسيةا التكنولوجيا ركيبت بعد جريي لم . والشبكات الطاقة

 . التوصيل ولوحات االحتياطية
 

 . ٪40 تقديرية بنسبة مكتملة خادم غرفة على اإلنشاء قيد المؤقت المبنى يحتوي  73
 

 ميجابت 100 سرعته تبلغ ثابت إنترنت ببروتوكول مخصص إنترنت رابط توفير مصر في اإلنترنت خدمة مزودي شركات تستطيع 74

 . الثانية في
 

 األمن معدات الستخدام أدلة تتوافر ولم إشغال، شهادة اآلن حتى تُصد ر لم كما واألمن، السالمة مراقبة معدات تركيب بعد يجري ولم  75

 . والسالمة
 

 ومختبرها (AMA) لألدوية يةاألفريق للوكالة العامة ألمانةل الدائم لمقرل المقترحة األرض 
 

 للقاهرة الجديدة اإلدارية العاصمة في ومختبرها، (AMA) لألدوية األفريقية للوكالة الدائم للمقر أرض قطعتي المصرية الحكومة تعرض  76

 تخصيص جرى نهأ التقييم فريق أُبِلغ    . بلوماسيةد بعثة 200 إلى 150 من يصل ما تستوعب أن مكني والتي الدبلوماسي، لحيا منطقة في

 بالوكالة الخاص التحكم ختبرم إلى باإلضافة (AMA) لألدوية يةاألفريق للوكالة الدائم لمقرا إلنشاء لدبلوماسيا الحي لداخ أرض قطعة

 : التالي النحو على
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 استخدام يمكن  . األفريقي للبنك اإلداري المقر من بالقرب 2 م 3900 مساحتها تبلغ أرض قطعة على يقع دائم مقر .1

 29'57'59' هو العالمي المواقع حديدت نظام على ألرضا هذه موقعو . والسكن المكتب من لكل األرض قطعة

   . شرق ا 31'45'2'و شماال  
 قدرها إجمالية بمساحة اإلدارية بالعاصمة الطبية المدينة في (AMA) لألدوية األفريقية للوكالة الدائم المختبر يقع .2

 شماال   29"59'12" هما (GPS) العالمي المواقع حديدت نظام على ألرضا لقطعة النهايةو البداية نقطتا . 2م 2730

 . التوالي على شرق ا 31"41'5و شماال   29'59'10"و شرق ا؛ 31"41'5و
 

   مالعا للمدير إلقامة المقترح الميكن 
 

ا ليكون مقدّم مبنى أي هناك يكن لم التقييم، بعثة خالل 77 ا مقر  ا (. AMA) لألدوية األفريقية للوكالة العام المدير إلقامة مرشح   وجود لعدم نظر 

لسُ  فقد لتقييم،ا وقت اللخ للتقييم مبنى  . المرشح بهذا يتعلق فيما "ُمنطبق غير" أنه على العام المدير إقامة مقر عنوانب المذكور القسم ّجِ
 

 االستيراد بسياسات تتعلق وثائق أي تُقدَّم ولم المناقشة أثناء وملحقاتها (VSAT) الفتحة دقيقة الطرفية الوحدة اضتيراد يُوضَّح لم 78

   (. VSAT) الفتحة دقيقة لطرفيةا بالوحدة الخاصة والتشغيل
 

  المؤتمرات مركز
 

 المركز . المطلوبة المرافق جميع على الجديدة بالقاهرة الجديدة العاصمة في الواقع ريجيس سانت فندق في المؤتمرات مرفق يحتوي 79

 . متنوعة فعاليات استضافة ويمكنه المؤتمرات أنظمة جميعب جيد ا مجهز
         
 . لتبريدا ضليلة ومرافق اإلحالة ميتشفيات

 

ا مجهزة إحالة مستشفيات مصر تقدم 80  . الدولي القاهرة مطار في ناسبةم تبريد سالسل ومرافق القاهرة، في جيد ا تجهيز 
 

 واإلضكان الفنادق
 

 المناسب المسكن يتوفر . القُطري التقرير في الواردة التفاصيل حسب نجوم 5 إلى 3 فئة من الفنادق من مجموعة القاهرة مدينة في يوجد  81

 دوالر 600 بين تكلفتها تتراوح التيو الدوليين، فينللموظ (نوم غرف 3 إلى 1 من تتألف) المناسبة والشقق (نوم غرف 4و 3 من يتألف)

 . أمريكي دوالر 1200 إلى أمريكي
 

 والجمارك والضرائب المصرفي القطاع 
 

 لتنفيذ طريقتان ثمة . وموظفيها والدبلوماسية الدولية للمؤسسات المباشرة وغير المباشرة الضرائب من إعفاءات المضيف البلد يُطبق  82

ا، 45 غضون في استردادهاب والمطالبة ثم أوال   بالضرائ دفع يف إحداهما تمثلت الضريبية، اإلعفاءات  في اآلخر الخيار تمثلي بينما يوم 

 . ريبيةض شهادة تقديم خالل من لبيعا نقطة في عفاءإ على الحصول
 

 لتحويل خدمتان وثمة (. الالسلكية التحويالت) األموال واستقبال إرسال ذلك في بما ةالكامل الدولية المصرفية الخدمات بتنفيذ للبنوك يُسمح  83

 على يودق توجد ال . وموظفيها الدولية للمنظمات لمصرفيةا الخدمات ميعج تتوفر . Union Westernو جرام موني وهما األموال،

 بشأن ذلكو نقد ا؛ سحبه لمرادا والمبلغ لتحويالت،ا وتيرة / يلالتحو مبلغ حدود حيث نم وموظفيها الدولية لمنظماتل المالية المعامالت

 . السوق قطاعات جميع على فسهان اللوائح تُطبَّق . وموظفيها لدوليةا للمنظمات المالية المعامالت
 

 الصلة ذات لمعاهداتا وحالة اليياضي المناخ
 

ا  84  على المفروضة األفريقي االتحاد وعقوبات الصلة ذات المعاهدات حالة 7 الجدول في يظهر البلد، داخل للتقييم األخير اليوم من اعتبار 

 . مصر
 

ا العربية صرم جمهورية يخص يماف الصلة اتذ المعاهدات حالة . 7 الجدول  2022 أبريل 4 من اعتبار 
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 لوكالةا معاهدة

 يةلألدو األفريقية

(AMA) 

 لعامةا االتفاقية

 لوحدةا لمنظمة

 (OAU) األفريقية

 ش نب فيينا اتفاقية

 العالقات

 الدبلوماضية

 ييناف اتفاقية

 ةالقنصلي للعالقات

 إلضافيا البروتوكول

 لعامةا لالتفاقية

 حدةالو لمنظمة

 األفريقية

 العقوبات حالة

 من اعتباًرا) مصر

04.04.2022) 
 يوجد ال ال 21/06/1965 06/09/1964 25/10/1965 31/01/2022

 

 الت شيرات متطلبات
 

 االتحاد في أعضاء دول (8) ثماني توجد ولكن مصر، إلى للدخول األفريقي االتحاد في األعضاء للدول التأشيرة من إعفاء يوجد ال 85

 يمكنها (1) احدةو عضو ودولة توجد بينما والخدمي، الدبلوماسي لسفرا بجواز الوصول ندع تأشيرة لىع الحصول مكنهاي األفريقي

ا لتأكيدا جرى . والعادية والخدمية الدبلوماسية سفرال جوازات لىع وصولال عند تأشيرة على الحصول  الوكالة لموظفي يحق نهأ على أيض 

 تتعلق متطلبات دون إقامة تصريح على لحصولا عام من أقل دتهم عقد موجبب قصيرة فتراتل عملوني الذين (AMA) لألدوية األفريقية

 . الخروج بتأشيرة
 

 المغربية المملكة  .3
 

 (AMA) لألدوية األفريقية لوكالةل العامة لألمانة لمقترحةا المؤقتة المباني 
 

 (. AMA) لألدوية األفريقية الوكالة الستضافة مؤقت ا موقع ا "السويسي برويت مركز" في الواقع المبنى المغربية المملكة حكومة اختارت  86
 مركز في تقع . سابقا   يُشغ ل لمو حديثا ، مشيد مبنى وه الُمقترح لمؤقتا المكتب مرفق إن . المعروضة الثالثة المواقع حدأ المبنى هذا وكان

 . والمكاتب السكنية بيوتال توجد حيث الرباط،
 

 تحديد نظام على الموقع) السويسي السادس، محمد شارع 3 في وطابقين أرضي وطابق سفلية، طوابق 3 من مكون ا مبنى العرض يشمل 87

 بالتوازي عملي مخصص مرم مع لرئيسيا لطريقا جوارب لمرفقا يوجد (شرق ا 6.829083 شماال ، 2833.9585 : العالمي المواقع
 ممرات وجود جانب إلى األرض، تحت السيارات مواقفو السفلي الطابق ومكتب لمبنىا من ألماميا الجانب لىإ لوصولا مكانيةإ ويتيح

 . الرئيسي الطريق إلى ؤديةم منفصلة وخروج دخول
 

 10 ـل يتسع بمصعد ومجهزة موظف ا 120 من ألكثر تتسع 2 م 7200 تبلغ إجمالية أرضية بمساحة طوابق (6) ستة من لمبنىا يتكون  88
 طابق) طوابق ثالثة نم المكون السفلي لطابقا ارتفاع يبلغ (. طابقين + رضيأ طابق + سفلية طوابق 3) الستة للطوابق ويصل ركاب

ا 2,95 (الفنية والغرف السيارات لمواقف طابقين + للمكاتب  . مركبة 120 لـ أقصى بحد تسعت السيارات النتظار ساحةم وجود عم متر 
 وأربعة الحارة مزدوج داخلي حصري صولو طريق جانب لىإ جانبه، لىع حارات (4) أربعة المبنى أمام لرئيسيا الطريق في يوجد

 . اآلخر االتجاه في ممرات (4)
 

 متطلبات على بناء   المكاتب أقسام تحديد ويمكن الحائط على مثبتة المعلومات لتكنولوجيا التحتية والبنية الكهربائية الطاقة خطوط جميع  89

 ستة طابق كل في ويوجد المدينة،ب الرئيسي الصحي لصرفا بخط لصحيا الصرف طوطخ تتصل (. AMA) لألدوية األفريقية الوكالة

 كاميرات انبج إلى الدخان، وكاشفات الحريق وحنفيات لحريقا طفايات ذلك يف بما لحرائق،ا نم لسالمةا افقمر توجد . مراحيض (6)

 . التفتيش وقت يف الموقع في (CCTV) المغلقة التلفزيونية الدوائر
 

 مخرجان توفر (. UPS) احتياطية كهربية طاقة بمصادر مجهزة التوصيل لوحات تكن لم . بعد االستخدام قيد المقترح المبنى يكن لم  90

Wi-) الالسلكي إلنترنتا لشبكة وصول نقاط يأ تركيب جريي لم . المكتب لغرفة Rj45 نوع من وواحد لتوصي ومقبس الكهربي للتيار

Fi) جارية تزال ال باألسالك لمتعلقةا األعمال كانت يثح اآلن حتى . 
 

 ميجابت 100 إلى يصل ثابت إنترنت بروتوكول عنوان مع مخصص إنترنت رابط توفير المغرب في اإلنترنت خدمة مقدمو يستطيع 91

 لم ولكن للخادم، غرفة   إحداها استخدام ويمكن فنية، غرف (4) أربع على المؤقتة المباني تحتوي . الثانية في جيجابت 1 حتى الثانية في
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ا، لتكون بعد تكييفها يجري  . مفتاح به باب خالل من يكون إليها الدخول أن كما خادم 
 

 مكافحة شرطة أقسام من بالقرب تقع ومؤُمنة آمنة منطقة في(AMA) لألدوية األفريقية للوكالة المقترحة المؤقتة العامة األمانة تقع  92

 ويجري ألماكن،ا جميع في المثبتة (CCTV) المغلقة لتلفزيونيةا الدوائر كاميرات اللخ من لمبنىا يُراق ب . السريعة واالستجابة الحرائق

 يحتوي  . به المحيطة واألماكن بالكامل المبنى ولمراقبة السالمةو األمن لعمليات تحكم رفةغ توجد ال ولكن لسالمة،ا عداتم معظم تركيب

 لزجاجا من مصنوعة والجدران . األمني لوصولا في تحكم نظام نشاءإل استخدامها مكني ومساحات (2) غرفتين من أكثر على المبنى

 . المبنى في واألشخاص لمعداتا سالمة لضمان عدنيم مصراع استخدامب ايتهوحم تدعيمه يتطلب قد الذي
 

 لتحصين المبنى من الشمالي الجانب حول الطبيعية المناظر وتكفي . الشمالي الجانب عدا ما الخارجية الحدود حول سياج المبنى يحيط كما 93

 المحلية السلطة من شغالإ شهادة أو سالمة هادةش أي تُقدَّم لم . لمبنىا داخل إلى القيادة من هال المصرح غير لمركباتا ومنع المبنى

 . التقييم فريق إلى المختصة
 

 (AMA) لألدوية األفريقية لوكالةل المؤقت والمختبر لعامةا لألمانة لمقترحةا الدائمة المباني 
 

ا ستنشئ أنها إلى المغربية المملكة أشارت 94 ا مقر   الوكالة مختبر مع مشترك موقع في (AMA) لألدوية األفريقية للوكالة العامة لألمانة دائم 

 (. AMA) لألدوية األفريقية
 

 الموقع) الرباط الرياض، حي بوعبيد، الرحيم عبد شارع في المرفق لبناء والمخصصة 2م 3719.3 البالغة المحددة األرض قطعة تقع  95

 (. غرب ا 536°'07.5" ماال ،ش 5633°'52.0" : العالمي المواقع تحديد نظام على
 

  مالعا للمدير إلقامة المقترح الميكن 
 

ا التقييم فريق وليعتبرهما الموقع لزيارات الذكية البيوت من اثنين المغربية المملكة اقترحت 96  لألدوية األفريقية الوكالة عام لمدير رسمي ا مقر 

(AMA .)  لألدوية يةاألفريق للوكالة العام المدير إلقامة المرشح المقر رهاباعتبا األولى الفيال لىع الخيار قعو البيتين، هذينل ياراتز بعد 

(AMA .) 
 

 5733°'57.0" : العالمي المواقع تحديد نظام على الموقع) الرباط السويسي فريج، أوالد شارع أنزار، بني شارع 3 في تقع فيال وهي  97
 والمقر (AMA) لألدوية األفريقية لوكالةل المؤقت المقر نم بالسيارة قدقائ 5 من أقل بمسافة تبعد وهي (غرب ا 49°6'56.7" شماال ،

 5و معيشية، غرف 3 وتشمل مربع، متر 1600 يةاإلجمال الفيال مساحة تبلغ . لمستقبلا في (AMA) لألدوية األفريقية للوكالة الدائم
 كفيت خارجية سيارات انتظار ومساحة سيارتين،ل يتسع اخليد ومرآب حديقة،و ركاب، 6 لـ يتسع ومصعد مطبخين،و مستقلة، نوم غرف

 وغرفة بمدفأة، مزود داخلي ومسبح باحة،س وحمام الخارجي، لسياجا طول لىع لفيالا مامأ ياراتس مواقف 5و ن،إضافيتي لمركبتين

 . الخاصة االحتياجات لذوي مدخلو للحارس، وغرفة لبستنة،ا عمال غرفةو الخد م، لطاقم
 

 أجهزة على ويحتوي ميجابايت، 020 بسرعة إنترنت خط على المنزل يحتوي . وهاتف إنترنت خطوط المقترح المسكن في يوجد  98

مو متعددة، استشعار  . ذكي أمني تحكم بنظام زود ام ذكي ا منزال   يكونل المنزل ُصّمِ
 

 يقع . للشرطة السريعة االستجابة وإدارة إطفاء مركز من بالقرب (AMA) لألدوية األفريقية للوكالة العام للمدير المقترح المقر يقع  99

ا، 2.7 ارتفاعه يبلغ لخارجيةا الحدود حول ورس على لمرفقا يحتوي . وُمؤّمنة آمنة منطقة في المسكن  لمراقبةا بنظام مجهز هوو متر 

 وجمهورية فنلندا) السفارات من للعديد لدبلوماسيةا المنطقة في لفيالا تقع . أمنية بمصاريع مزودة األبوابو النوافذ جميع نإ كما بالفيديو،

ا 250 افةبمس وتبعُد (المتحدة لعربيةا واإلمارات والفلبين التشيك  ". الرباط ولم ميغا" التسوق مركز عن متر 
 

 وملحقاتها (VSAT) لفتحةا دقيقة الطرفية الوحدة اضتيراد
 

ح  100  . الدولة في العاملين الحاليين المحليين الخدمة مزودي قِبل من تشغيله بشرط ولكن باالستيراد يٌسم 
 
 المؤتمرات مركز 

 

 يمكنها أخرى وغرف اجتماعات وقاعات مدرج ذلك في بما اجتماعات قاعات (10) عشر من أكثر على الكونغرس قصر يحتوي  101
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 متنوعة اجتماعات استضافة ويمكنه المطلوبة المرافق بجميع جيد ا مجهز القصر هذا . الكبيرة الفعاليات استضافة
 

 . لتبريدا ضليلة ومرافق اإلحالة ميتشفيات
 

ا مجهزة إحالة مستشفيات غربالم تقدم 102  بالدار الدولي الخامس محمد مطار في مناسبة تبريد سالسل ومرافق الرباط، في جيد ا تجهيز 

 . البيضاء
 

 واإلضكان الفنادق
 

 يتألف) المناسب المسكن يتوفر . الوطني التقرير في الواردة التفاصيل حسب نجوم 5 إلى 3 فئة من الفنادق من مجموعة الرباط في يوجد  103

 أمريكي دوالر 600 بين تكلفتها وحتترا والتي لدوليين،ا للموظفين (نوم غرف 3 إلى 1 من تتألف) المناسبة والشقق (نوم غرف 4و 3 من

 . أمريكي دوالر 1000 إلى
 

 والجمارك والضرائب المصرفي القطاع 
 

 والخدمات واألشغال السلع على المباشرة غير ضرائبوال واألرباح الدخل على المباشرة للضرائب إعفاءات المغربية المملكة تقدم  104

 األعمال أو السلع شراءل موظفيها على لتنطبق الدبلوماسيةو الدولية اتللمؤسس لضريبيةا إلعفاءاتا تمتد . والدبلوماسية الدولية للمؤسسات

 على يض اأ اإلعفاء ذاه ينطبق . الدبلوماسي ضعالو من يستفيدون الذين المغرب في لمعتمدينا األعضاء منفعةل خارجي ا/ محلي ا الخدمات أو

 . دبلوماسي بوضع يتمتعون الذينو المغرب، في لمعتمدينا وأعضائها اإلقليميةو الدولية المنظمات
 

 (الالسلكية التحويالت) األموال واستقبال إرسال ذلك في بما الدولية المصرفية الخدمات بتنفيذ المغربية التجارية البنوك لجميع يُسمح 105
 . اإلنترنت عبر المصرفية والخدمات

 

 المكتب، فيها يقع التي المدينة في وتعمل الخارج، وإلى من (األموال واستقبال إرسال) األموال، لتحويل دولية خدمات (9) تسعة توجد  106

 ال . واألفراد المؤسسات من لكل الدولية للمعايير وفق ا يةالمصرف الخدمات من املةك مجموعة لمغربيةا التجارية لبنوكا تقدم . الرباط وهي
 حبهس المراد والمبلغ لتحويالت،ا وتيرة / التحويل مبلغ حدود حيث من موظفيهاو الدولية للمنظمات لماليةا المعامالت لىع قيود توجد

 . والمحلية األجنبية العمالتب المحفوظة الحسابات ينب والتحويالت نقد ا،
 

 لصلةا اتذ المعاهدات وحالة اليياضي المناخ 
 

ا  107  على المفروضة األفريقي االتحاد وعقوبات الصلة ذات المعاهدات حالة 8 الجدول في يظهر البلد، داخل للتقييم األخير اليوم من اعتبار 

 . المغرب
 

ا لمغربيةا المملكة يخص يماف الصلة اتذ المعاهدات حالة . 8 الجدول  2022 أبريل 8 من اعتبار 

 
 لوكالةا معاهدة

 يةلألدو األفريقية

(AMA) 

 لعامةا االتفاقية

 لوحدةا لمنظمة

 (OAU) األفريقية

 ش نب ييناف اتفاقية

 العالقات

 الدبلوماضية

 ييناف اتفاقية

 ةالقنصلي للعالقات

 البروتوكول

 التفاقيةل اإلضافي

 منظمةل العامة

 ةاألفريقي الوحدة

 العقوبات حالة

ا) المغرب  اعتبار 

 من

08.04.2022) 
 يوجد ال ال 23/02/1977 19/06/1968 ال 04/05/2022

 

 الت شيرة متطلبات
 

 عند دخول تأشيرة المملكة تقدم . المغرب لدخول التأشيرة متطلبات من األفريقي االتحاد في عضو دولة (25) وعشرون خمس تعفى 108

 أو/ و دبلوماسي تمثيل فيها يوجد ال التي األعضاء للدول اإلقليمية أو الدولية والمنظمات الدبلوماسية البعثات طلب على بناء   الوصول

 ليستغرق المغرب إلى الدخول تأشيرة تجهيز وقت يختلف . للمراجعة التأشيرة طلب المختصة المغربية السلطات تراجع . مغربي قنصلي
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 . عمل أيام 6 إلى 3 من
 

 ستة عن عقدهم مدة تقل والذين قصيرة، لفترات الُمعنين (الدبلوماسيين/ ينالدولي) للموظفين اإلقامة تمديد مدة المغربية المملكة تصدر 109

    . البالد غادروني الذين للموظفين خروج ةتأشير على لحصولا يشترط ال  . أشهر
 

 رواندا جمهورية .4
 

   (AMA) لألدوية األفريقية لوكالةل المؤقت والمختبر لعامةا لألمانة لمقترحةا الدائمة المباني 
 

ا ليكون كيغالي في التجارية األعمال منطقة في الواقع Plaza Alliance بالزا أليانز مبنى اقتراح تم 110  األفريقية للوكالة العامة لألمانة مقر 

 ،1.951614 : هو العالمي لمواقعا تحديد نظام لىع الموقع موقع) الجودة مراقبةل للوكالة المؤقت والمختبر (AMA) لألدوية

ا جهزمُ  بأكمله المبنى إن (. 30.061127  لألدوية األفريقية ةالوكال إلى للمبنى لكاملةا الملكية تُنق ل . واألجهزة ألثاثا حيث من تمام 

(AMA .) 
 

 مع سيارة (120) وعشرين مائة لوقوف سفليين طابقين ذلك في بما ؛(طوابق 8 + أرضي طابق) طوابق (10) عشرة من المبنى يتألف  111

 وميزات الخاصة، االحتياجات ذويل مناسب دخلم لىع لمبنىا يحتوي . سيارة (180) وثمانين لمائة تتسع ضافيةإ خارجية انتظار مواقف

   . النفايات لمعالجة ووحدة كافيتريا،و الشمسية، بالطاقة عملت مياه خزاناتو ومولّد، أمنية،
 

ا مجهز المقترح المبنى 112  خدمة مزودي من ثالثة من المقدمة (اإلنترنت وخط والتمديدات الهاتف خطوط) االتصاالت بخدمات جيد ا تجهيز 

 مزودي من مختلفين ثنينا من مقدمين الحتياطينا الخطين ينماب ،(BSC) سي إس بي شركة نم ٌمقدّم الرئيسي الخط (. ISP) اإلنترنت

 الثانية في ميجابت 100 يتجاوز لإلنترنت ردديت نطاق عرض توفير لدولةا في لمتاحينا اإلنترنت دمةخ لمزودي يمكن . اإلنترنت خدمة

 مقابس على كتبم كل يحتوي (. اإلصبع بصمة) الوصول يف الذكي التحكم خاصية استخدامب جيد ا ؤمنةم الخادم غرفة . األلياف باستخدام

 مؤتمرات ستيعابا ويمكنها جيد ا جهزةم المبنى اخلد لمؤتمراتا غرف . UPS أو االحتياطية قةلطاا وإمدادات والكهرباء للشبكة منفصلة

 تجاوزت تحكم ووحدات (Fi-Wi) لالسلكيا اإلنترنت لشبكة وصول قطةن بتوفير لدولةا تلتزم . المتنوعة لالجتماعات المناسبة الفيديو

 (. AMA) لألدوية قيةاألفري الوكالة تطلبه ما حسب الحالية السعة
 

 التناوب، أو المناوبة أساس على يعملون الذين الموظفون، ويراقبه (CCTV) المغلقة التلفزيونية الدوائر بكاميرات جيد ا مجهز المبنى  113

 حريق طفايات جدتو . المبنى مقدمة ي ُمثبتة الخرسانية الكتلو األمنية، ألجهزةل حواجز توجد . األسبوع يامأ طوال الساعة مدار على

 العامة ألمانةا تقع . م 1,65 عن الحالي المحيط السياج رتفاعا ويزيد السياج، نم ٪70 يوجد كما أمني، ارإنذ ونظام دخان وكاشفات

 قدمت  . ومستشفى إطفاء مركزو شرطة أقرب نم بالسيارة دقائق 5و كيلومترات 5 عدب على (AMA) لألدوية األفريقية للوكالة المقترحة

 . التقييم لفريق المبنى شغالإ شهادة المحلية لسلطاتا
 

 (AMA) لألدوية ألفريقيةا للوكالة الدائم لمختبرل المقترحة األرض
 

ا رواندا جمهورية تقدم 114 ا 1.99 مساحتها تبلغ) أرض قطعة أيض   ثمانية غضون في (AMA) لألدوية األفريقية للوكالة مختبر لبناء (هكتار 

ا (18) عشر  (. 0.1063573 ،1.983286-  : العالمي المواقع تحديد نظام على األرض طعةق موقع) الخاصة مواردها باستخدام شهر 
 

   لعاما للمدير إلقامة المقترح الميكن 
 

 وعمشر في المنزل هذا يقع (. AMA) لألدوية األفريقية للوكالة العام للمدير نوم غرف (5) خمسة من مكون سكني منزل اقتراح جرى 115

 من كم 5.9 دبع على المدينة، من لعلويا الجزء في Gacuriro حي داخل لمنزلا يقع ". سيتي فيجن" يسمى جديد فاخر سكني تطوير
 2.1و هيلز جرين كاديميةأ من كم 4.3و فيصل، الملك ستشفىم من كم 4.5و الدولي، كيغالي طارم من كم 6و المركزية األعمال منطقة

 (. 30.09055500861239 ،1.9295357274599503- : لعالميا المواقع تحديد نظام لىع لموقعا) تسوق مركز أقرب من كم
 

ا العقار يوفر . إضافية سيارات (4) ألربعة يتسع سيارات انتظار وموقف (2) لسيارتين يتسع مرآب يوجد  116  من واسعة مجموعة أيض 
 مركزي وأمن لحريق،ا إلطفاء مخصص مكانو أمبير، ولتف كيلو 1000 منها كل قدرة تبلغ مركزية ولداتم أربع ذلك يف بما المرافق،

 . الدراجات ركوبل وأرض سلة، كرة ملعبو تنس، وملعب للعقار،
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 . الصحيح مكانها في اإلنترنت تركيبات جميع ووضع اتصاالت بخط العام المدير إقامة مقر تجهيز جرى 117
 

 المادية، األمن لوسائل وبالنسبة . والسالمة األمن متطلبات جميع توجد إذ نومؤمّ  آمن مجّمع في العام للمدير المقترح اإلقامة مقر يقع  118

 ومستشفى إطفاء محطةو شرطة مركز أقرب نع المنزل يبعد . العالية لتقنيةا ذات الحرائق ومكافحة مناأل متطلبات ميعج تثبيت جرى

 . دقائق (5) خمس من أقل بمسافة
 

 وملحقاتها (VSAT) لفتحةا دقيقة الطرفية الوحدة اضتيراد
 

ح  119  التي الكاملة بالسيطرة (AMA) لألدوية األفريقية الوكالة ستتمتع . وملحقاتها (VSAT) الفتحة دقيقة الطرفية الوحدة باستيراد يُسم 

 . الخدمة ومزود التركيبو االستيراد عمليات تتضمن
 

 المؤتمرات مركز 
 

ا مجهزة (KCC) كيغالي مؤتمرات ومركز (AMA) لألدوية األفريقية للوكالة المقترح المبنى داخل االجتماعات غرف  120  مع جيد ا تجهيز 

 وأحدث أكبر (KCC) كيغالي مؤتمرات مركز ُيعدّ . فيها مختلطة اجتماعات قدع ويمكن المطلوبة، لمعلوماتا ألنظمة لتحتيةا البنية وجود

 . اجتماعات وغرف مناسبة قاعة وجود عم المدينة يف للمؤتمرات مرفق
 

 لتبريدا ضليلة ومرافق اإلحالة ميتشفى 
 

 . الدولي كيغالي مطار في مناسبة تبريد سالسل ومرافق كيغالي، في جيد ا مجهزة إحالة مستشفيات رواندا تقدم 121
 

 واإلضكان الفنادق
 

 يتألف) المناسب المسكن يتوفر . القُطري التقرير في الواردة التفاصيل حسب نجوم 5 إلى 3 فئة من الفنادق من مجموعة كيغالي في يوجد  122

 أمريكي دوالر 500 بين تكلفتها وحتترا والتي لدوليين،ا للموظفين (نوم غرف 3 إلى 1 من تتألف) المناسبة والشقق (نوم غرف 4و 3 من

 . أمريكي دوالر 1000 إلى
 

 والجمارك والضرائب المصرفي القطاع 
 

 يمكن . ودولي ا محلي ا المشتراة والخدمات واألعمال السلع على المباشرة غير الضرائب من اإلعفاءات والحصانات االمتيازات تشمل  123

 تعريفي رقم سيُصد ر . مصادرتها فسيجري إالو المعامالت، تاريخ نم أشهر 3 غضون في المضافة لقيمةا ضريبة باسترداد المطالبة

 ألفريقيةا الوكالة ستُقدم . المسجلة اإليصاالت على ناء  ب المضافة القيمة ريبةض باسترداد طالبةللم دولي موظف لكل (TIN) ضريبي

 استرداد خدمات تشمل . المضافة ةالقيم ضريبة السترداد الصلة اتذ والمستندات إليصاالتا جميع عم رسمية مراسالت (AMA) لألدوية
 إلى وما ،CMD أو CD صأقرا تحمل التي للسيارات الوقودو والمطاعم، والفنادق، واالتصاالت، إليجار،ا المضافة القيمة ضريبة

 بجمهورية لدوليا والتعاون الخارجية وزارة عن لصادرا البروتوكول ليلد في حكاماأل ذهه توجد . اإلنترنت عبر الطلب سيُقدَّم . ذلك

 . رواندا
 

 وكذلك البنوك، من تحديات أو/ و قيود أي دون العمالت بهذه والسحب والمحلية األجنبية بالعمالت حسابات بفتح الدوليين للموظفين يُسمح  124

 . قروض على منصبهم لمهام وليهمت عند الدوليون لموظفونا يحصل . قيود وجود لعدم آلليا الصراف بطاقات استخدام
 

 الصلة ذات لمعاهداتا وحالة اليياضي المناخ 
 

ا  125  المفروضة األفريقي االتحاد وعقوبات الصلة ذات المعاهدات حالة 9 الجدول في يظهر لبلد،ا داخل للتقييم األخير اليوم من اعتبار 

 . رواندا

  



 

EX.CL/1369(XLI) 
Annex, Page 24 

 

 

 

ا داروان جمهورية يخص يماف الصلة اتذ المعاهدات حالة . 9 الجدول  2022 مارس 09 من اعتبار 

 
 لوكالةا معاهدة

 يةلألدو األفريقية

(AMA) 

 لعامةا االتفاقية

 لوحدةا لمنظمة

 (OAU) األفريقية

 ش نب ييناف اتفاقية

 العالقات

 الدبلوماضية

 ييناف اتفاقية

 ةالقنصلي للعالقات

 إلضافيا البروتوكول

 لعامةا لالتفاقية

 وحدةال لمنظمة

 األفريقية

 العقوبات حالة

 اعتباًرا) رواندا

 من

09.03.2022) 
 يوجد ال 22/07/1985 30/06/1974 24/04/1964 25/10/1965 01/06/2020

 
 الت شيرة متطلبات

 

 يجب . والفرانكوفونية والكومنولث األفريقي االتحاد مواطني لجميع تأشيرة متطلبات وجود عدم على رواندا في التأشيرات سياسة تنص 126

 في البالد لمغادرة خروج أشيرةت على لحصولا يلزم ال وبالمثل، . اآلخرين المواطنين لجميع النسبةب الوصول عند أشيرةت على الحصول

 . الموظفين عمل عقد نهاية
 

 دليل في والحصانات االمتيازات توجد . أعمالهم لتسهيل إقامة تصاريح على الحصول قصيرة لفترات الُمعينين الدوليين للموظفين يحق  127

 . الموقعة المضيف البلد واتفاقيات لدوليةا كوالصكو الدولي والتعاون لخارجيةا الشؤون وزارة نع الصادر البروتوكول
 

 المتحدة تنزانيا جمهورية .5
 

 (AMA) لألدوية األفريقية للوكالة التابعين لمؤقتا والمختبر لعامةا لألمانة لمقترحةا المؤقتة المباني
 

 إحداثيات) (AICC) للمؤتمرات الدولي أروشا مركز في (AMA) لألدوية األفريقية للوكالة العامة لألمانة المقترح المؤقت المقر سيكون  128

 الطابق خصيصت المقترح من (. 14474836.69231335 ،3.354119070520166- : العالمي لمواقعا تحديد نظام على المقر

 وسط يف (AICC) للمؤتمرات لدوليا أروشا مركز يقع . لمكتبل مربع، متر 800 مساحته تبلغ الذي جورونجورو،ن مبنى من الرابع

 في مشغوال   كان شاغر ابقط عن بارةع المقترح لمؤقتا المكتب, . الدولي كليمنجارو مطار نم كم 50 حوالي بُعد على أروشا، مدينة

 من العديد ذلك في ماب الراحة وسائل نم العديد لىع (AICC) للمؤتمرات الدولي أروشا ركزم يحتوي . كبيرة تجديدات ويتطلب السابق
 وموقف الجوفية؛ لمياهل والخزانات لسْبرا وآبار ؛A650KV ومولد وكافتيريا؛ للتأجير؛ المتاحةو األحجام مختلفة االجتماعات غرف

 على لسياراتا النتظار مكان 50 خصيصت ويمكن المستأجرين، بين شتركةم منطقة هيو سيارة، 200 لعدد تتسع السيارات النتظار

 (. AMA) لألدوية األفريقية للوكالة األقل
 

 مركز من واحد كيلومتر حوالي بُعد على يقع منفصل مبنى في (AMA) لألدوية األفريقية الوكالة لمختبر المقترحة المؤقتة المباني تتوفر 129

 ديجري شارع 360 في (6.7000073 ،3.370500- : العالمي المواقع تحديد ظامن على الموقع) (AICC) للمؤتمرات الدولي أروشا

 يمكن غرفتين لىع يحتوي جانبي ومبنى رفتين؛غ على حتويي للخد م احدو مكانو حمامات؛ 5و غرفة 11 لىع المبنى يحتوي . كاوندا

 للمؤتمرات الدولي أروشا ركزم المبنى يمتلك . المدينة لمياه مصدر لىإ باإلضافة بئر، لمبنىا في وجدي كما . المختبرية لألنشطة استخدامه

(AICC) إفريقيا شرق عاونت وزارةو الخارجية الشؤون لوزارة التابع .   
 

 المكتب يحتاج . تعمل ال ولكنها الكهرباء، ومقابس الشبكات بعض (AICC) للمؤتمرات الدولي أروشا مركز من الرابع الطابق في يوجد 130

 ترددي نطاق توفير الدولة يف المتاح (ISP) اإلنترنت خدمة لمزود يمكن . ابالتك أو اتصاالت خط تصميم يجبو تجديدات إجراء إلى

 . األلياف باستخدام لثانيةا في ميجابت 100 يتجاوز اإلنترنت لشبكة
 

 المغلقة التلفزيونية الدوائر كاميرات شاشات على تحتوي تحكم غرفة خالل ومن جيد ا، المختلفة والمخارج المداخل األمن حراس يراقب 131

(CCTV) للمؤتمرات الدولي روشاأ مركز من لرابعا الطابق يتطلب . جّمعالمُ  داخل موزعة كاميرا 100 من ألكثر وذلك (AICC) 
 واألمن؛ للسالمة الفتات توجد وال الطابق، اخلد مثبتة حريق طفايات توجد ال إذ األمن ناصرع حيث نم الهتماما عضب لحاليا بوضعه

 يتوفر . الحريق إنذار جهاز يوجد وال ولة؛بسه إزالتها منعل جيد بشكل ملحومة أو وزعةم غير األمان دبابيسو مفصالت عظمم أن كما

 . جيد ا ويعمل الجمهور مخاطبة نظام
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 ومختبرها (AMA) لألدوية يةاألفريق للوكالة العامة ألمانةل الدائم لمقرل المقترحة األرض 
 

ا (20) عشرين إلى (5) خمسة بين تتراوح بمساحة أرض قطعة اقتراح جرى  132  والمختبر الدائمة العامة األمانة من كل لتتشاركها هكتار 

 المتحدة ألمما مثل) الدولية للمنظمات مخصصة جديدة تطوير نطقةم في والمختبر لعامةا األمانة بناءل المقترحة رضاأل تقع . الدائم

 (. والشعوب اإلنسان حقوقل األفريقي االتحاد ومحكمة
 

 مالعا للمدير إلقامة المقترح الميكن 
 

ا باعتباره سيُست خد م (2) المقترحين المسكنين من أي أن على الوطني الفريق وافق 133  المنزل يقع . واألمن والسالمة الموقع لميزات معيار 
 من كيلومتر 5.7و لمركزيةا األعمال منطقة من كيلومترات 5 قطرها نصف ائرةد ضمن المدينة من لعلويا الجزء في كنيةس منطقة في

 بما نزلالم يتميز (. 36.719039 ،3.396087- : العالمي واقعالم تحديد نظام ىعل الموقع) (AICC) للمؤتمرات ليالدو أروشا مركز

 عائلية وصالة مخزن؛و ومطبخ الطعام؛ تناولل ومنطقة صالةو ستقلة؛م ومن غرف 4 ويوجد ؛2م 700 األرض قطعة مساحة تبلغ : يلي
 سعته مياه وخزان سيارات؛ 6 من ألكثر يتسع لسياراتا لوقوف ومكان ؛المالبس لغسيل واحدة ومنطقة ستقلة؛م للخد م وأماكن مساعدة؛

 المسكن يقع . عامة وتنظيف صيانة عمالأ إلى يحتاج ولكنه امة،ع بصفة ليمس المبنى يكله إن . الكهربائي للمولد وتوصيالت لتر؛ 6000

 (AMA) لألدوية األفريقية لوكالةل العام للمدير المقترح
 

 . ومستشفى إطفاء ومركز رطةش مركز أقرب نم بالسيارة دقائق 5و كيلومترات 5 عدبُ  على
 

 . اإلنترنت خدمة في االشتراك عند لالستخدام جاهز اتصاالت بخط العام للمدير المقترح المقر تجهيز جرى  134
 

 كهربائية شائكة بأسالك ومجهز اختراق أي لردع كافي بارتفاع الخارجية بالحدود محيط سياج على العام للمدير المقترح المقر يحتوي 135

 وال المبنى؛ داخل (CCTV) المغلقة لتلفزيونيةا الدوائر كاميرات شاشات لىع تحتوي حكمت غرفة وجدت ال . لالقتحام حساس إنذار ونظام

 . الدخان لكشف نظام يوجد ال وكذلك مثبّتة، ريقح طفايات توجد
 

ح - وملحقاتها (VSAT) الفتحة دقيقة الطرفية الوحدة اضتيراد  136  ستتمتع . وملحقاتها (VSAT) الفتحة دقيقة الطرفية الوحدة باستيراد يُسم 

 . الخدمة ومزود التركيبو االستيراد عمليات تضمنت التي لكاملةا بالسيطرة (AMA) لألدوية األفريقية الوكالة
 

 المؤتمرات مركز 
 

 االجتماعات قاعات من العديد على يحتوي . الوطني الفريق يقدمه الذي المؤتمرات مرفق هو (AICC) للمؤتمرات الدولي أروشا مركز  137

 . والفعاليات التحضيرات مختلفل بمرونة استخدامها مكني التي ألغراضا والمتعددة والمؤتمرات
 

 لتبريدا ضليلة ومرافق اإلحالة ميتشفيات 
 

ا مجهزة إحالة مستشفيات تنزانيا تقدم  138  . الدولي كليمنجارو مطار في مناسبة تبريد سالسل ومرافق أروشا، في جيد ا تجهيز 
 

 واإلضكان الفنادق
 

 يتألف) المناسب المسكن يتوفر . الوطني التقرير في الواردة التفاصيل حسب نجوم 5 إلى 3 فئة من الفنادق من مجموعة أروشا في يوجد  139

 . أمريكي دوالر 300 من كلفتهات تبدأ والتي لدوليين،ا للموظفين (نوم غرف 3 إلى 1 من تتألف) المناسبة والشقق (نوم غرف 4و 3 من
 

 والجمارك والضرائب المصرفي القطاع  
 

 والجمركية ريبيةالض اإلعفاءات لمنح تنزانيا في والجمارك الضرائب وقوانين الصلة ذات الدولية الصكوك تُطبق العام، المستوى على  140

 والحصانات االمتيازات تشمل . أروشا في المقيمين والموظفين الدولية والمنظمات الدبلوماسيين للممثلين والحصانات واالمتيازات

 والخدمات واألعمال السلع على المباشرة غير الضرائب من واإلعفاءات واألرباح؛ الدخل على المباشرة الضرائب من اإلعفاءات
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 . المعامالت تاريخ من أشهر 6 غضون في المضافة القيمة ضريبة باسترداد المطالبة ويمكن ودولي ا؛ حلي ام المشتراة
 

 القيمة ضريبة إيصاالت تقديم على بناء   المضافة القيمة بضريبة للمطالبة الدوليين للموظفين (TIN) ضريبية تعريف أرقام ستُصد ر  141

 السترداد الصلة ذات المستنداتو اإليصاالت ميعج مع سميةر مراسالت (AMA) لألدوية فريقيةاأل لوكالةا ستُقدم بينما المسجلة، المضافة

 المختصة السلطة إلى الحق ا رسالهاإل الخارجية وزارة إلى لمضافةا القيمة ريبةض استرداد ستنداتم ميعج ستُقدَّم . المضافة القيمة ضريبة

   . فيها للنظر
 

 تُست خد م . البنوك هذه من تحديات أو/ و قيود أي دون األموال وسحب والمحلية األجنبية بالعمالت حسابات بفتح الدوليين للموظفين يُسمح 142

 التغييرات عن تنازل يوجد وال فائدة،ب قروض على لحصولا بإمكانية دوليونال لموظفونا يتمتع . قيود دون اآللي الصراف بطاقات

 . آلخر بنك من القرض على ائدوالفو المصرفية الرسوم تختلف . المصرفية
 

 الصلة ذات لمعاهداتا وحالة اليياضي المناخ 
 

ا 143  على المفروضة األفريقي االتحاد وعقوبات الصلة ذات المعاهدات حالة 10 الجدول في يظهر البلد، داخل للتقييم األخير اليوم من اعتبار 

 . المتحدة تنزانيا جمهورية
 

ا المتحدة نزانيات جمهورية يخص يماف الصلة ذات المعاهدات حالة . 10 الجدول  2022 مارس 15 من اعتبار 

 
 لوكالةا معاهدة

 ةلألدوي األفريقية

(AMA) 

 لعامةا االتفاقية

 لوحدةا لمنظمة

 (OAU) األفريقية

 ش نب ييناف اتفاقية

 العالقات

 الدبلوماضية

 ييناف اتفاقية

 ةالقنصلي للعالقات

 إلضافيا البروتوكول

 عامةال لالتفاقية

 الوحدة لمنظمة

 األفريقية

 العقوبات حالة

 اعتباًرا) تنزانيا

 من

15.03.2022) 

 فقط التوقيع
08/10/2021 

 يوجد ال ال 18/05/1977 11/05/1962 22/03/1985

 
 الت شيرة متطلبات

 

 على الحصول اشتراط دون وطني أفريقي سفر جواز (19) عشر تسعة بإجمالي يُسمح  . الدولة في األفريقي االتحاد سفر بجواز يُعترف 144

 لموظفينل اإلقامة تصاريح تُصد ر . العقد نهاية في تنزانيا مغادرةل خروج تأشيرة على لحصولا اشتراط دونو تنزانيا لىإ للسفر تأشيرة

 . قصيرة لفترات الدوليين
 

 التونسية الجمهورية .6
 

 (AMA) لألدوية ألفريقيَّةا الوكالة أمانة ضتضافةال المؤقت المقر
 

ا باعتبارها االنتهاء وشك على كانت طوابق أربعة من مؤلفة بناية   التونسية الحكومة عرضت 145  لألدوية األفريقيَّة الوكالة ألمانة مؤقتا مقر 

(AMA) العالمي المواقع ديدتح نظام على نايةالب موقع وكان (GPS) 10 ’’1’50036 هو N180’13’’ E . اإلجمالية لمساحةا وتبلغ 

دة وهي 2م 4000 للبناية  . بعد البناية ثتأثي يتم لم كما (. السرداب) فليالسُ  الطابق في سيارات فبموق مزوَّ
 

 ميجابت 100 بسرعة ثابت (IP) إنترنت ببروتوكول مخصص إنترنت رابط توفير تونس في اإلنترنت خدمة مزودي شركات تستطيع  146

 . جيجابت 1 وحتى
 

 اإلنشاء، قيد المقترح للمبنى زيارتنا وقت في ولكن . للخادم غرفة باعتبارها إحداها استخدام ويمكن تقنية، غرف عدة على المبنى يحتوي  147

 االحتياطية الطاقة إمدادات وال ألسالكل خزانات تتوافر ولم عد،ب مجهزة لخادما غرفة كنت ولم . لالستخدام اهزةج الخادم غرفة تكن لم

(UPS) التقييم وقت . 
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 (Fi-Wi) الالسلكي لالتصال وصول نقاط تتوافر ولم ،RJ45() والشبكة الطاقة منافذ من أكثر أو منفذين على المكتب غرف تحتوي  148
 أماكنها، يف متوافرة كانت األسالك ولكن

 

 نظام شهادة المقترحة ؤقتةالم (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة أمانة لدى يكن لم . التقييم وقت في مراقبة كاميرات هناك تكن لم كما  149

 . ةأمني تفتيش نقطة إنشاء يتم ولم األمني، التفتيشو الفحص معدات ركَّبتُ  لم . اإلنشاء قيد تزال ال انتك ألنها المحلية لسلطاتا من أمان
 . خةالمفخ السيارات انفجار خاطرم من المبنى شاغلي لحماية افيةك مسافة توجد الو زجاجية، كسوةب مصممٌ  لمبنىا جدار

 

 (AMA) لألدوية ألفريقيَّةا الوكالة أمانة ضتضافةال الدائم المقر 
 

 يتألفو (II Lake) (2) البحيرة من بالقرب يقع مبنى عن عبارة (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة ألمانة المقترح الدائم الموقع كان  150

 شماال ، 5036°'33" هو (GPS) العالمي المواقع تحديد ظامن على وموقعه 2م 8000 قدرها جماليةإ بمساحة هيكل من حالي ا

 اق  رش °1610'43"
 

 قد المبنى يكن ولم لألدوية، األفريقيَّة الوكالة ألمانة المقترح الدائم المبنى في تلفزيونية مراقبة كاميرات هناك تكن لم التقييم، وقت في 151

 . اإلنشاء قيد زالي ال كان حيث السالمة لنظام عتمادا شهادة على حصل
 

 (AMA) لألدوية ألفريقيَّةا الوكالة مختبر ضتضافةال الدائم المقر 
 

ا التونسية الحكومة عرضت وقد 152 ا أيض   وتبلغ . بعد مثبتة والتركيبات التجهيزات معظم تكن لم ولكن مكتملة الفوقية بنيته اإلنشاء، قيد مختبر 

 اق  رش 1210°'59" شماال ، 4436°'49" في ويقع 2م 4000 للمختبر اإلجمالية المساحة
 

 (1) واحدة أرشيف وغرفة مكاتب (7) وسبعة استقبال منطقة على (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة لمختبر المقترح المبنى يحتوي 153
 وغرفة (1) واحدة ياهم ودورة للسيدات المالبس تغيير وغرف لرجالل المالبس تغيير غرفو مركزي مخزنو العينات علجم وغرفة

 يحتوي كما (. ءونسا رجال) الجنسين من لكل (2) وحمامين (1) احدةو تواليت وحجرة شخص (100) لمئة تتسع (1) واحدة تدريب

 وقسم ؛(التحضير = التعقيم = مخزن + لمعاملل غرف (8) ثماني) الغذاء قسم + الدقيقة األحياء قسم : يةالتال الفنية األقسام على المختبر

 غرفة (11) عشر أحد) الحشرات علم + الصحي لصرفا مياه ميكروبيولوجيا موقس ؛(للمعامل غرف (7) سبع) الفيزيائية الكيمياء

ية) المرجل غرفة : ليةالتا اعدةالمس الغرف على المبنى حتويي ذلك، على وعالوة (. للمعامل  حطةم وغرفة مة،القما غرفةو ،(الغالَّ

 حوالتم محطة على المبنى ويحتوي . بحمامات مزودة ستجماميةا وحديقة المرطبة، لمشروباتل وبوفيه لمولدات،ا وغرفة المحوالت،

 عشرين على المجمع حتويي كما . فولت كيلو 75 بقدرة طاقة ومولد مبيرأ فولت كيلو 630 بطاقة (الجهد منخفضة / الجهد متوسطة)

 . آخر سيارات موقف (20) لعشرين لتتسع رتيبهات يمكن إضافية أرضو للسيارات موقف ا (20)
 

 مراقبة كاميرات هناك تكن ولم متر؛ 1.65 لألدوية األفريقيَّة للوكالة المقترح الدائم بالمختبر المحيط السياج الرتفاع األدنى الحد ويبلغ 154

 لدائما المقر في أمنية تفتيش نقطة إنشاء يتم مل كما األمني، لتفتيشا معدات دبع ركَّبتُ  ولم . المقترح الدائم لمختبرا مبنى في التقييم وقت في

 . للوكالة المقترح
 
 مالعا للمدير إلقامة المقترح الميكن 

 

 فريق أجراها التي الزيارة وبعد (. AMA) لألدوية األفريقية لةللوكا العام المدير إلقامة المقترحين للمسكنين زيارة التقييم فريق أجرى وقد 155

هتوُ  ،(2) لموقعينا من موقع كل إلى التقييم  (2) لموقعينا من أي بشأن اقتراح لتقديم التونسية الجمهورية حكومة ممثلي لىإ الدعوة ّجِ
ا سكن ام ليكون األول ختيارهما يمثل كان  شارع في الواقع المسكن لتونسيةا الجمهورية حكومة قترحتا وقد  . العام المدير إلقامة ومقر 

 5236°'28" هو (GPS) العالمي المواقع تحديد نظام لىع موقعه) األول خيارهم باعتباره عيدس بو سيدي يف المهيري الطيب (نهج)
 . مربع متر 1000 قدرها إجمالية ةبمساح نوم غرف 6 من ّونمك منزل عن عبارة وه المقترح والمسكن (. اق  رش 2010°'48" شماال ،

 

 وأجهزة ميجابايت، 200 بسعة إنترنت خط على المنزل ويحتوي . وإنترنت هاتف خطوط على العام للمدير المقترح المسكن ويحتوي  156

 . ذكي أمني بتحكم يتمتع كي اذ منزال   باعتباره صميمهت تم قدو متعددة، استشعار
 

 تلفزيونية مراقبة كاميرات هناك تكن لم ،(AMA) لألدوية األفريقية الوكالة عام لمدير المقترح اإلقامة لمقر التقييمية الزيارة وقت وفي 157

 . الحرائق عن للكشف نظام توافري ولم المبنى، داخل
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 ولكن وملحقاتها (VSAT) الفتحة دقيقة الطرفية الوحدة باستيراد يُسمح : وملحقاتها (VSAT) الفتحة دقيقة الطرفية الوحدة اضتيراد 158

 . الدولة في العاملين لحاليينا المحليين الخدمة زوديم إشراف حتت تتم العملية
 

 المؤتمرات مرافق 
 

 . والمسرح األوبرا ذلك في بما األحجام، مختلفة مرافق على (Culture la de Palais) الثقافة قصر مؤتمرات مركز يحتوي 159
 وتعتبر  . الصغيرة الغرف من قليل ددع على يحتوي ولكنه أجحامها، فبمختل االجتماعات ستيعابال كبيرة رفغ على لمركزا ويحتوي

 . لمختلطةا االجتماعات استضافة زللمرك ويمكن . األخرى الحديثة لمؤتمراتا ومعدات والفيديو لصوتا بأجهزة جهزةم المتاحة الغرف
 

 لتبريدا ضالضل ومرافق اإلحالة ميتشفى 
 

ا مجهزة إحالة مستشفيات تونس تقدم 160  . الدولي قرطاج تونس مطار في مناسبة تبريد سالسل ومرافق تونس، في جيد ا تجهيز 
 

 واإلضكان الفنادق
 

 على تحتوي لإليجار شقق وتتوافر . الوطني التقرير في الواردة صيلالتفا حسب نجوم 5 إلى 3 فئة من الفنادق من باقة تونس في تتوافر 161
 700 بين تتراوح بأسعار نوم، رفغ 4 إلى 3 على تحتوي لإليجار منازل كذلكو نوم، غرف 3 وحتى واحدة ومن غرفة بين يتراوح ما

 . أمريكي دوالر 1500و دوالر
 

 والجمارك والضرائب المصرفي القطاع
 

 االتفاقيات بموجب تونس في واألرباح الدخل على المباشرة الضرائب من الدولية المؤسسات تُعفى : والجمركية الضريبية اإلعفاءات  162

 وتُعفى . السارية للتشريعات وفق ا التنفيذ حيز دخولها إجراءات واستكملت ونست إليها انضمت لتيا أو لتونسيةا الحكومة عم لمبرمةا الدولية

 . الدبلوماسية للعالقات ييناف اتفاقية بموجب لضرائبا من لدبلوماسيةا البعثات
 

 البيع نقاط عند اإلعفاء هو الثاني والخيار الضرائب، باسترداد المطالبة ثم أوال الدفع هو أحدهما الضريبية، لإلعفاءات خياران وهناك  163

 باستردادها، تطالب مث الضرائب الدبلوماسيةو لدوليةا المؤسسات يهاف تدفع التي الحاالت في . الضريبي إلعفاءا شهادة تقديم خالل من
 كل بعد واحد شهر بحلول محلي ا المشتراة والسلع والخدمات ألشغالا على المدفوعة لضرائبا لتعويض لفم لتقديم لنهائيا لموعدا يُحدد

 . محلي ا المشتراة والسلع والخدمات ألشغالا على ضريبية بإعفاءات الدبلوماسية البعثاتو الدولية لمنظماتا موظفو يتمتع . سنة ربع
 

 والخدمات (الالسلكية التحويالت) األموال واستقبال إرسال ذلك في بما الدولية المصرفية الخدمات بتنفيذ التونسية التجارية للبنوك يُسمح  164

Western و رامج موني وهما المقر، فيها يقع التي لمدينةا في تعمالن األموال تحويلل دوليتان دمتانخ وثمة . اإلنترنت عبر المصرفية

Union . اأ لتونسيةا لبنوكا تقدم  ماو المصرفية الرسوم وإعفاءات الودائع وفوائد إلقراضا وخدمات األخرى لمصرفيةا الخدمات يض 

 / التحويل مبلغ حدود حيث من ظفيهاومو الدولية للمنظمات المالية لمعامالتا على يودق توجد ال . موظفيهاو الدولية للمنظمات ذلك إلى
 . والمحلية األجنبية بالعمالت المحفوظة لحساباتا بين والتحويالت قد ا،ن سحبه لمرادا والمبلغ لتحويالت،ا وتيرة
 الصلة ذات لمعاهداتا وحالة اليياضي المناخ

 
ا  165  المفروضة األفريقي االتحاد وعقوبات لةالص ذات المعاهدات حالة 11 الجدول في يظهر البلد، داخل للتقييم األخير اليوم من اعتبار 

 . تونس على
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ا لتونسيةا الجمهورية يخص يماف الصلة اتذ المعاهدات حالة . 11 الجدول  2022 أبريل 13 من اعتبار 
 

 
 لوكالةا معاهدة

 يةلألدو األفريقية

(AMA) 

 لعامةا االتفاقية

 لوحدةا لمنظمة

 (OAU) األفريقية

 ش نب ييناف اتفاقية

 العالقات

 الدبلوماضية

 لعالقاتل ييناف اتفاقية

 القنصلية

 إلضافيا البروتوكول

 لعامةا لالتفاقية

 حدةالو لمنظمة

 األفريقية

 العقوبات حالة

 اعتباًرا) تونس

 من

13.04.2022) 
 يوجد ال ال 07/08/1964 24/01/1968 25/10/1965 13/10/2021

 
 
 الت شيرة متطلبات
 

 (23) وعشرين ثالث لحوالي ويمكن تونس إلى للدخول التأشيرة متطلبات تُمن األفريقي االتحاد في أعضاء دول (9) تسع حوالي تُعفى  166
 السفر وجواز بالخدمة لسفرا جواز / الرسمي السفر بجواز الوصول عند أشيرةت على الحصول ألفريقيا االتحاد يف عضو دولة

 بمجرد اإلقليمية أو لدوليةا والمنظمات لدبلوماسيةا البعثات اللخ نم الوصول عند دخول تأشيرة لىع الدولة سياسة تنص . الدبلوماسي

 ظل في فقط واحد ا ايوم   الرسمية لبعثاتل التأشيرة عالجةم تستغرق . تونس إلى الرسمية لزيارةل شفهية ومذكرة المشاركينب قائمة تقديم

 . عقودهم نهاية في لبالدا درونيغا الذين للموظفين خروج أشيرةت تونس تتطلب الو العادية الظروف
 

 أوغندا جمهورية .7
 

 (AMA) لألدوية األفريقية لوكالةا ومختبر ألمانة لمقترحةا المؤقتة المباني
 

 إدارة أجل من تشييدها يُجرى جديدة بناية في (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة ومختبر أمانة من كل وضع أوغندا حكومة اقترحت  167

 ,0.326757 هو (GPS) العالمي قعالموا تحديد نظام لىع موقعها) كمباال في المركزية لتجاريةا المنطقة في (DAN) الوطنية األدوية

 طابق ا (12) عشر واثني رضيأ وطابق سفليين (2) طابقين عن بارةع طابق ا (15) عشر خمسة من البناية وتتألف (. 32.575304

 الرابع من الطوابق صممت بينما فتوحة،م مكتبية مساحة ورةص في لثالثا لطابقا إلى األرضي الطابق من البناية ُصممت وقد . علوي ا

 (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة مانةأل والثاني األول لطابقينا تخصيص وغنداأ وتقترح . للمختبر مساحة تكون ثبحي عشر الحادي إلى

 . بها الخاص ختبرللم والرابع الثالث والطابقين
 

 األرضيات مواد وكانت . ٪95 بنسبة (والمختبرات المكاتب ومعدات األثاث باستثناء) المبنى تشييد اكتمال تقدير تم قييم،الت وقت وفي 168

بان (2) مولدان وهناك . تركيبها يتمو الموقع في موجودة لواجهاتوا والسقف والجدران  550) أمبير فولت كيلو 1100 إجمالية بسعة مركَّ
 قسامأ تحتوي كما . منفصل بخزان   الحرائق ومةلمقا وخراطيم ورشاشات لمياهل بخزان جهزم المبنى نأ كما (. امنهم لكل أمبير فولت كيلو

 تيسير في ساهمي مما متر، 1.7 بارتفاع "للخدمات مناسبة أسقف" على عشر، الحادي إلى الرابع لطابقا من تبدأ لتيا بالبناية، المختبر

 . الخدمية التحتية البنية توفير
 

ع؛ في موقف 100 من وأكثر ،(السرداب) السفلي الطابق في للسيارات موقف ا 36 : يلي ما على للبناية الرئيسية الميزات ملوتشت 169  المجمَّ
 وذزي اإلناثو للذكور مالئم شكلب مخصصة مراحيضو لتر؛ 52000 بسعة ياهم وخزان ؛2م 6718 البناء مساحة إجمالي ويبلغ

 . الموقع في المياه صريفت لمعالجة ومحطة ركزي؛م تهوية نظامو والكافتيريا؛ للمطبخ ومساحة اإلعاقات؛
 

ا 170  رؤية مثال الممكن من فكان األولى، مراحلها في تزال ال المعلومات إلدارة التحتية البنية كانت فقد اإلنشاء، قيد كان المبنى ألن ونظر 

 اإلنشاء قيد المقترح (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة مكتب انك وقد . التقييم وقت في الشبكة كبالت حبس يتم لم لكنو الرئيسي، الخط

 . المختلطة الجتماعاتا لعقد االجتماعات رفةغ ُصممت وقد . التقييم وقت في
 

 يتم لم توقعةالم األمنية والتركيبات الميزات من العديد تزال ال : اإلنشاء قيد المقترح HQ (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة مقر يزال ال 171
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 أو الحريق إنذار أو الدخان كشف أجهزة تثبيت يتم ولم بالعالمات؛ محددة غير لكنها السيارات لوقوف أماكن هناك وكانت بعد، تركيبها

ا والمنشآت، المكاتب ومباني المبنى مدخل إلى الوصول لمنع نيوجيرسي حواجز نوع من حواجز توجد وال التسلل؛ نظام  المبنى ألن نظر 

 غرفة) الحسَّاسة المناطق تأمين تعزيز أجل من األمني للتحكم المطلوب اإلضافي النظام اآلن حتى يوجد ال . اإلنشاء قيد يزال ال انك

ا ،(والمختبر المالية، الشؤون ومكتب األمنية، المعدات في التحكم وغرفة البعثة، رئيس ومكتب الخادم،  قيد يزال ال كان المبنى ألن نظر 

 . اإلنشاء
 

 الدائمين (AMA) لألدوية ألفريقيَّةا الوكالة ومختبر مانةأل المقترحة األرض
 

 بالقرب (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة وأمانة (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة لمختبر الدائمين المقرين لبناء المقترحة األرض تقع  172

 ,0.311269- هو (GPS) العالمي المواقع تحديد ظامن على موقعها) كمباال في وغنديةاأل الوطنية الصحة راتمختب منشأة من
 . للوكالة لمخصصةا الفعلية المساحة توضيح دمع من لرغما على هكتارات، 10 من كثرأ األرض قطعة مساحة وتبلغ (. 32.659310

 إلطفاءل ومحطة للشرطة مركز قربأ من السيارةب دقائق 5و كيلومترات 5 بعد على المقترحة (AMA) لألدوية فريقيَّةاأل الوكالة أمانة تقع

 . ومستشفى
 

 العام للمدير إلقامة المقترح الميكن
 

 تابعة إقامة مقرات / استراحات فيه تقع الذي الراقية السكنية األحياء أحد في أوغندا حكومة اقترحته الذي العام للمدير السكني المنزل يقع  173

 ,0.33806173705429327 هو (GPS) العالمي المواقع حديدت نظام على موقعه) مختلفة لسفارات
 (3) ثالث على ويشتمل لحكومة،ا قبل من مملوك احدو طابق نم عقار نع رةعبا هو المقترح والمنزل (. 32.59466719965077

 ثالث وبه ؛2م 2000 بمساحة أرض قطعة لىع العقار مميزات تشتمل . جيدة صيانةل تخضع وحديقة كبير، كنيس ومجمع نوم، غرف

 صالة كذلكو مشترك؛ رحاضم همال األخريين (2) والغرفتين بذاتها ائمةق رئيسية نوم رفةغ كانت منها (1) واحدة نوم، غرف (3)
 ألكثر تتسع السيارات لوقوف ومساحة للمالبس؛ وغرفة بذاتها؛ ائمةق للخدم ومقرات مخزن؛و مطبخ نع فضال لطعام،ا تناولل ومنطقة

ا، البناء يكله يعتبر . احتياطية شمسية طاقة وحدةو لتر، 6000 بسعة للمياه وخزان سيارات؛ (6) ستة من  التجديد قيد لمنزلا كانو سليم 

 . التقييم وقت في
 

ا العام المدير إقامة مقر يكن لم التقييم، وقت وفي 174  . لالتصاالت بخط مجهز 
 

 المتطلبات بعض كانت ذلك، ومع . الصحيح مكانها في واألمن السالمة متطلبات معظم تتوافر العام، للمدير المقترح اإلقامة مقر وفي 175
 المراقبة اميراتك في التحكم وغرفة والتسلل، لحريقا إنذار نظامو الدخان، كاشفاتو لحريق؛ا فأةمط مثل متوفرة، غير اإلضافية

 للشرطة مركز قربأ من السيارةب دقائق 5و كيلومترات 5 بعد على المقترحة (AMA) لألدوية ألفريقيَّةا الوكالة أمانة تقع . التلفزيونية

 . ومستشفى لإلطفاء ومحطة

 
 ستتمتع . وملحقاتها (VSAT) الفتحة دقيقة الطرفية الوحدة باستيراد يسمح - وملحقاتها (VSAT) الفتحة دقيقة فيةالطر الوحدة اضتيراد 176

 . الخدمة مزود اختيارو والتركيب االستيراد مليةع في لكاملا بالتحكم (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة
 
   المؤتمرات مركز 

 . الوطني التقرير في الواردة للتفاصيل وفق ا الفنادق في غالب ا تتوافر والتي كمباال في واالجتماعات المؤتمرات مرافق من العديد ثمة 177
 

 لتبريدا ضالضل ومرافق اإلحالة ميتشفى 
 

ا مجهزة إحالة مستشفيات أوغندا تقدم  178  . الدولي إنتيبي مطار في مناسبة تبريد سالسل ومرافق كمباال، في جيد ا تجهيز 
 

 واإلضكان الفنادق 
 

 3 بسعة) المناسب السكن ويتوافر . الوطني التقرير في الواردة للتفاصيل وفق ا نجوم 5 إلى 3 فئة من الفنادق من بمجموعة كمباال تتمتع  179
 . أمريكي دوالر 070و 300 بين تتراوح بتكلفة لدوليين،ا للموظفين (نوم غرف 3 إلى غرفة من) الشقق وتتاح (نوم غرف 4و
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 والجمارك والضرائب المصرفي القطاع  
 

 والجمركية الضريبية اإلعفاءات لمنح أوغندا في والجمارك الضرائب وقوانين الصلة ذات الدولية الصكوك تُطبَّق العام، المستوى على 180

 نم اإلعفاءات : يلي ام لىع والحصانات االمتيازات وتشتمل . وموظفيها لدوليةا والمنظمات الدبلوماسية لبعثاتل والحصانات واالمتيازات
 ودولي ا، محلي ا المشتراه والسلع والخدمات ألشغالا على المباشرة غير لضرائبا من اإلعفاءاتو واألرباح؛ لدخلا لىع لمباشرةا الضرائب

 . المعاملة تاريخ من أشهر 6 غضون يف المضافة القيمة ضريبة واسترداد
 

 المضافة القيمة ضريبة إيصاالت على بناء   المضافة القيمة بضريبة للمطالبة لدوليينا للموظفين (TIN) ضريبية تعريف أرقام ستصدر  181

 اتذ المستندات / اإليصاالت جميع على حتويت التي الرسمية لمخاطبةا بإرسال (AMA) لألدوية األفريقيَّة لوكالةا ستقوم بينما المسجلة،

 الحق ا إلرسالها الخارجية زارةو خالل من لمضافةا القيمة ريبةض ستردادا مستندات جميع ستُقدَّم . ضافةالم القيمة ضريبة السترداد الصلة

 . معالجتها جلأ من المختصة السلطة إلى
 

 بالعمالت حسابات بفتح الدوليين للموظفين ويسمح   . واستالمها األموال إلرسال جرام وموني Union Western تحويل خدمات تتوافر  182

 السحب إجراء عند قيود توجد ال لك،ذ ومع القيود؛ بعض جودو مع لسحبل اآللي لصرافا طاقاتب وتُستخدم . وسحبها والمحلية األجنبية

 لمصرفيةا الرسوم تختلف . المصرفية الرسوم عن تنازل وجدي ال ولكن بفوائد، روضق على لحصولا الدوليين موظفينلل يمكن  . البنك في

 . آلخر بنك نم القروض على المحتسبة والفوائد
 

 الصلة ذات لمعاهداتا وحالة اليياضي المناخ 
 

ا  183  في أوغندا على المفروضة األفريقي االتحاد وعقوبات الصلة ذات المعاهدات حالة تظهر البلد، داخل التقييم من األخير اليوم من اعتبار 

 . 12 الجدول
 

ا وغنداأ لجمهورية الصلة اتذ المعاهدات حالة . 12 الجدول  2022 مارس 21 من اعتبار 
 

 
 لوكالةا معاهدة

 يةلألدو األفريقية

(AMA) 

 لعامةا االتفاقية

 لوحدةا لمنظمة

 (OAU) األفريقية

 ش نب ييناف اتفاقية

 العالقات

 الدبلوماضية

 ييناف اتفاقية

 ةالقنصلي للعالقات

 إلضافيا البروتوكول

 لعامةا لالتفاقية

 حدةالو لمنظمة

 األفريقية

 العقوبات حالة

 اعتباًرا) أوغندا

 من

21.03.2022) 
 يوجد ال ال 11/10/2021 15/04/1965 25/10/1965 12/03/2021

 
 الت شيرة متطلبات
 

 األفريقي االتحاد في عضو دولة (18) عشر ثمانية لمواطني التأشيرات سياسة تسمح . الدولة في األفريقي االتحاد سفر بجواز يُعترف  184

 إصدار يتم . عقودهم أكملوا لذينا الموظفين يخص فيما لبالدا لمغادرة روجخ تأشيرة لىإ حاجة هناك ليست . تأشيرة بدون أوغندا بدخول

ا اإلقامة تصاريح  . قصيرة لفترات الدوليين لموظفينل أيض 
 

 زيمبابوي جمهورية .8
 

 (AMA) لألدوية األفريقية لوكالةا ومختبر ألمانة لمقترحةا المؤقتة المباني
 

 في يقعان متطابقين مبنيين في مؤقت ا بها الخاص المختبر ومباني (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة أمانة استضافة زيمبابوي اقترحت  185

ا أخرى كاتبم توجد يثح ،Celestial«» اسم يحمل ومكاتب أعمال جمعم في مشترك موقع  للضمان الوطنية للوكالة ملوكةم أيض 

 . 31.076808 ،17.786237 : هي (GPS) لعالميا المواقع تحديد نظام لىع المبنيين موقع وإحداثيات . االجتماعي
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 طابقين + أرضي طابق) طوابق 3 إجمالي : المبنيين من مبنى كل في التالية والمرافق المساحات توافر من التأكد جرى التقييم، وخالل 186

 53 الستيعاب يتسع ياراتس موقف . للمساحات مفتوح وبتصميم 2م 1800 جماليةإ بمساحة 2م 600 طابق كل مساحة وتبلغ ؛(علويين
 نظام وتثبيت اإلعاقة؛ ذوي غير من اإلناثو للذكور صحيح بشكل حددةم ومراحيض لمجاورة؛ا السيارات وقوف منطقة يف سيارة

HVAC مخصص أمبير كيلوفولت 03 بطاقة مولدو تلفزيونية، مراقبة كاميرات نظمةأ ووجود لمختارة؛ا للمساحات لمنفصلا النوع من 

 فقط تغذي السطح على الموجودة لشمسيةا األلواح أن ماك بأكملها؛ ديقةللح مبيرأ كيلوفولت 500 احتياطي مولد وكذلك المكاتب، لمبنى

 كل يف صغيرة مطابخ وتتوافر  . جوفية ياهم مع لتر 10000 بسعة مياه وخزان الخادم؛ب الخاص (UPS) المنقطع غير الطاقة مزود

 . للبلدية التابع الصحي لصرفا بخط مباشرة لمبانيا نفايات وتوصَّل . طابق
 

 . أخرى وظيفية وتعديالت تقسيمات إجراء إلى فقط وتحتاج الهيكلية الناحية من سليمة المباني وتعتبر  187
 

 خدمة مزودي شركات تستطيع . المعلومات لتكنولوجيا تحتية بنية ولديه االستخدام قيد المقترحة المباني أحد كان التقييم، وقت وفي 188

 جيجابت 1 حتى الثانية في تميجاب 100 بسرعة ثابت (IP) إنترنت ببروتوكول مخصص نترنتإ رابط توفير يمبابويز في اإلنترنت

 . الثانية في
 

 . احتياطي ةطاق ونظام أوتوماتيكية، حريق ومطفأة للدخان، وكاشف بتكييف، مزودة خادم غرفة على المقترح المؤقت المبنى ويحتوي 189
 . وخارجية داخلية كاميراتو (الوصول وكود اإلصبع، وبصمة لذكية،ا البطاقة) الذكي الوصول إمكانية عم آمنا، الخادم يعتبر

 

 أسالك خزانة كل تجهيز تم (. Fi-Wi) الالسلكية للشبكة وصول نقاط تثبيت تم . حاسوبية معدات على المقترحة الخادم غرفة تحتوي 190

 . والشبكة الطاقة منافذ نم أكثر أو منفذينب مجهَّز المكتبو ،(UPS) احتياطية طاقة إمداد بمصادر
 

ع داخل ومختبرها (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة لمكتب المقترحان المبنيان يقع 191  التهديدات   لمنع يكفي بما متباعدين وهما لألعمال، مجمَّ

 الشائكة األسالك مثل ضافية،إ أمنية بميزات عزيزهت إلى لمحيطا لسياجا ويحتاج  . واحد سير باتجاه ارعش في المبنيان ويقع . األمنية

 المبنيين كال . المدخل بوابة ندع نيوجيرسي نوع من حواجزب تعزيزات وجدت ال  . الدخالء عن للكشف نذارإ ونظام الكهربائية واألسالك

 . المدخل عند أمني تفتيش جهزةأ على يحتويان ال
 

 (AMA) لألدوية ألفريقيَّةا الوكالة ومختبر مانةأل الدائمة لمنشآتل المقترحة األرض 
 

 هراري، بمدينة جديدة تطوير منطقة في (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة ومختبر ألمانة الدائمة المقرات إلنشاء المقترحة األرض تقع 192

 وتبلغ . البناء من النهائية المراحل في رلمانيب مشروع هناك انك التقييم، قتو فيو . إليها أخرى وحكومية دولية كاتبم لنقل يُخطط والتي

 الدائم المقر بناءل هكتارات (10) عشرة منها زيمبابوي كومةح تقدم هكتار، 700 الجديدة المدينة تطويرل المخصصة األرض مساحة

- هي (GPS) العالمي لمواقعا تحديد نظام على ألرضا قطعة وإحداثيات . ومختبرها (AMA) لألدوية األفريقيَّة للوكالة

17.715305،30.942234 . 
 

 العام المدير إلقامة المقترح الميكن
 

 شبه الراقية السكنية المجمعات أحد داخل دبلوماسية منطقة في (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة عام لمدير المقترح السكني المنزل يقع  193

 في الطعام وتناول للتسوق مرافقو رياضية مالعبو للجولف لعبم ويتوافر ". Brooke Borrowdale" اسم يحمل والذي الحضرية

 (. AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة مختبرو ألمانة المؤقتين لمقرينا ومن لمدينةا وسط نم كيلومترات 10 بعد على المنطقة وتقع . المجمع
 . 31.142756 ،17.709977 هي (GPS) العالمي المواقع تحديد نظام لىع األرض قطعة وإحداثيات

 

 نوم غرف 4 على وتحتوي ؛2م 450 حوالي منها المبنية المساحة تبلغ ؛2م 1400 األرض مساحة : التالية المرافق على المنزل ويحتوي 194

 واسعة، خارجية وتراسات مساعدة، عائلية صالةو ومخزن، ومطبخ لطعام،ا لتناول منطقةو وصالة عيشة؛م غرفةو ؛(داخلية) مستقلة

 . إضافية سيارات 4 وقوفل تكفي وأماكن للسيارات، (2) وجراجين سباحة، وحمام
 

 تركيبها يتم لم ولكن والهاتف اإلنترنت بخطوط تزويده وجرى للتجديدات خضع قد المبنى كان العام، المدير إقامة مقر تقييم وقت وفي  195

 . بعد
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ا العقار يوفر 196  للتسوق ومنشآت السلة لكرة وملعب للجولف وملعب للعقار المركزي األمن ذلك في بما المرافق من واسعة مجموعة أيض 

 . عامالط وتناول
 

 وملحقاتها (VSAT) لفتحةا دقيقة الطرفية الوحدة اضتيراد 
 

 غير VSAT معدات على محددة قيود توجد وال وملحقاتها، (VSAT) الفتحة دقيقة الطرفية الوحدة وتشغيل باستيراد زيمبابوي تسمح  197

 . التجارية
 

 المؤتمرات مركز
 

 والقاعات والمؤتمرات االجتماعات قاعات من العديد على تحتوي التي المؤتمرات مرافق هراري في الدولي المؤتمرات مركز يقدم  198

 يمكنهاو متقدمة مؤتمرات أنظمة لىع الغرف ميعج تحتويو . التحضيرات لمختلف مرونةب استخدامها يمكن لتيا األغراض متعددة

 . مختلطة اجتماعات استضافة
 

 التبريد وضليلة اإلحالة فىميتش
 

 . الدولي موجابي روبرت مطار في مناسبة تبريد سالسل ومرافق هراري في جيد ا مجهزة إحالة مستشفيات زيمبابوي تقدم 199
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 واإلضكان الفنادق
 المناسب السكن ويتوافر . القُطري التقرير في الواردة التفاصيل حسب نجوم 5 إلى 3 فئة من الفنادق من مجموعة هراري في توجد  200

 . أمريكي دوالر 700و 504 بين تتراوح بتكلفة لدوليين،ا للموظفين (نوم غرف 3 إلى غرفة من) الشقق وتتاح (نوم غرف 4و 3 بسعة)
 

 والجمارك والضرائب المصرفي القطاع  
 يُمنحُ  . وخارجي ا محلي ا واألشغال والخدمات السلع شراء حيث من موظفيها إلى والدبلوماسية الدولية للمؤسسات الضريبية اإلعفاءات تمتد  201

 . المدفوعة المبالغ واسترداد المطالبات اللخ من للوقود لعاديا االستهالك نم إعفاءات الموظفون
 

 على نقدية قيود فرض عدم تقرر . النقدية المعامالت باستثناء المصرفية المعامالت ستثناءبا المصرفية المعامالت على قيود توجد ال  202

 . أمريكي دوالر 1000 يبلغ الموظفين بلق من النقدي للسحب وميي حد هناك لكنو الدولية المنظمات
 
 الصلة ذات لمعاهداتا وحالة اليياضي المناخ

ا  203  زيمبابوي على المفروضة األفريقي االتحاد وعقوبات الصلة ذات المعاهدات حالة تظهر البلد، داخل التقييم من األخير اليوم من اعتبار 

 . 13 الجدول في
 

ا يمبابويز لجمهورية الصلة اتذ المعاهدات حالة . 13 الجدول  2022 أبريل 22 من اعتبار 
 

 
 لوكالةا معاهدة

 يةلألدو األفريقية

(AMA) 

 لعامةا االتفاقية

 لوحدةا لمنظمة

 (OAU) األفريقية

 ش نب ييناف اتفاقية

 العالقات

 الدبلوماضية

 ييناف اتفاقية

 يةالقنصل للعالقات

 إلضافيا البروتوكول

 لعامةا لالتفاقية

 وحدةال لمنظمة

 األفريقية

 العقوبات حالة

 اعتباًرا) زيمبابوي

 من

22.04.2022) 
 يوجد ال ال 13/05/1991 13/05/1991 ال 17/09/2021

 

 الت شيرة متطلبات
 

 االتحاد في أعضاء دول (10) لعشر ويمكن زيمبابوي؛ لدخول تأشيرة إلى األفريقي االتحاد في عضو دولة (17) عشر سبعة تحتاج ال 204
 البالد للدخو تأشيرة تتطلب دولة 38 عددها البالغ ألفريقيا االتحاد في األعضاء الدولو الوصول؛ ندع تأشيرة لىع الحصول األفريقي

 جميع تحصل حيث األفريقي االتحاد عالياتف على ينطبق ال الذي لعاما التأشيرات ظامن هو ذاه إنف لك،ذ ومع . زيمبابوي إلى المغادرة قبل

 . الوصول ندع تأشيرة على األعضاء الدول
 

 معالجة بوقت يتعلق فيما . واحد عام عن عقدهم مدة تقل ممن قصيرة تراتلف الدبلوماسيين / الدوليين للموظفين اإلقامة تصاريح توفير يتم 205

 ،(2) ومينوي (1) واحد يوم بين العادية التأخير مدة تتراوح لدولية،ا المنظمات بعثات يف الموفدين الخبراءو للموظفين لدخولا تأشيرة
 . أيام (3) ثالثة أقصى وبحد
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 المرشحة األعضاء للدول الفنية الدرجات احتياب .ب
 

لة الدرجات تقدَّم حيث المرشحة؛ األعضاء للدول المحتسبة الدرجات مجموع 14 الجدول في ويرد 206  والدولة . 86.96و 66.65 بين مرشح لكل الدرجات تراوحت وقد . 11 الملحق في المفصَّ

 . مصر و زانياتن و أوغندا و زمبابوي و المغرب و تونس و الجزائر : تنازلي بترتيب التالية الدول وتليها واندار هي للدرجات إجمالي أعلى لىع الحاصلة المرشحة العضو
 

 
 إجمالي الدرجات المحتسبة للدول األعضاء المرشحة حسب اإلدارة بعد التقييم. 14الجدول 

 زمبابوي أوغندا تونس تنزانيا رواندا المغرب مصر الجزائر أقصى درجة اإلدارة

 30,36 29,12 34,77 28,05 36,89 34,70 20,56 33,62 41,00  إدارة المرافقخدمات 

 13,23 10,24 10,40 6,50 13,23 9,56 5,33 12,56 13,23 إدارة نظم المعلومات

 10,60 11,86 11,87 12,27 15,14 12,79 7,45 15,27 16,77 خدمات األمن والسالمة

 6,60 9,35 9,35 7,98 11,00 6,60 9,35 9,35 11,00  مكتب المستشار القانوني

 9,50 8,75 9,25 7,75 7,00 9,00 9,25 8,75 12,00  المديرية المالية

 3,93 4,35 4,67 4,10 4,54 3,37 3,62 3,88 5,00 خدمات البروتوكول

 74,22 73,67 80,31 66,65 86,80 76,02 55,56 83,43 99,00 جميع اإلدارات
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 . 15 الجدول في بها والمتعهد المقدمة اإلضافية التسهيالت من المزيد تتاح  207
 

 بها والُمتعهَّد لمقدَّمةا اإلضافية التسهيالت . 15 الجدول

 عضوال الدولة 

 المرشَّحة
 اإلضافية وااللتزامات العروض

 والتي (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة وتشغيل يللتفع الالزمة المالية المساعدة تقديم · الجزائر 1 
 عامين مدةل احتياجاتها معظم تغطي

 (AMA) لألدوية األفريقيَّة بالوكالة الخاصة المراقبة مختبرات وتجهيز إنشاء ضمان ·
 لألدوية األفريقيَّة الوكالة مختبر لبناء أمريكي دوالر مليون 20 وقدره مبلغ تقديم ·

(AMA) 
 الحركة، على المحدودة القدرة ذوي لألفراد المخصصة والتداول الوصول طرق إتاحة ·

 لألدوية األفريقيَّة لوكالةا مقر انيبم من بنىم كل يف لمصاعدا توفير إلى باإلضافة
 األداء عالي بيانات بمركز (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة مقر تجهيز ·
ا أكبر رسمي سكن تقديم ·  أن على ،(AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة العام للمدير حجم 

او مؤثث ا يكون  معيشة وغرفة ألقلا على كبيرة غرف أربع نم ويتكون بالكامل، مجهز 
 تركيب خالل من (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة مقر إلى الوصول تأمين تعزيز ·

 لسحبل القابلة األرضية واألعمدة لرفعل القابلة لحواجزا ثلم لعبورا منعل عوائق

 والدخالء المتسللين نعلم أرضي يدروليكيه بنظام لألسفل
 لألدوية األفريقيَّة الوكالة لصالح العاصمة الجزائر مطار في تبريد غرفة تخصيص ·

(AMA)، األمر لزم إذا 

 ُمنخِفض قرض) تشغيلية ميزانية باعتباره أمريكي دوالر ماليين 10 مبلغ تخصيص · مصر 2

 اومختبره (AMA) لألدوية األفريقيَّة لوكالةا مقر نشاءإ في الستخدامه (الفائدة
ا ليكون الجديدة االدارية بالعاصمة الدبلوماسى بالحى مقر تخصيص ·  للوكالة مقر 

 لمديرا أجل من لصفوةا مساكن نم اق  ر سكنم بجانب (AMA) لألدوية األفريقيَّة
 المصرية الحكومة من يةالهد سبيل لىع وذلك العام،

 وأمانة مختبرات إلنشاء أمريكي دوالر مليون 150 قدرها إجمالية ميزانية تخصيص · المغرب 3

 (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة
 (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة ألمانة مؤقت مبنى عرض ·
 بالرباط الشرقاوي المفضل شارع 2 في الواقع الوطني المختبر من جزء تخصيص ·

ا ليكون  إجمالية ساحةم تخصص يثبح (AMA) لألدوية ريقيَّةاألف للوكالة ؤقت ام مختبر 

 (AMA) لألدوية ألفريقيَّةا الوكالة لصالح 2م 320
 الدوائية لليقظة الوطني والمركز األدوية لمراقبة الوطني المختبر مع تقنيون خبراء ·

 البيولوجية ختباراتلال مرجعيين ومختبرين
 االتصال وأدوات المرجعية والمواد والكواشف المعدات بكافة والمختبر المقر تجهيز ·

 البيانات وإدارة
 ممتلكاتها سالمة على والحفاظ لألدوية األفريقيَّة الوكالة ألفراد الكامل التأمين ضمان ·
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 عضوال الدولة 

 المرشَّحة
 اإلضافية وااللتزامات العروض

 لمتطلبات وفق ا Plaza Investment Alliance مبنى في ومعدات تقسيمات توفير · رواندا 4

 (AMA) لألدوية فريقيَّةاأل الوكالة واحتياجات
 من لكل والصيانة والخدمة واألمن باإلنترنت واالتصال والماء الكهرباء رسوم تغطية ·

 سنوات 5 لمدة لعاما بالمدير الخاص إلقامةا ومقر لمكتبا من لكن

 الجديدة (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة مختبر منشآت وتجهيز وبناء األرض شراء ·
 المشتريات، مثل الرئيسية تالمجاال في معارين موظفين 10 من فريق توفير ·

 لبشرية،ا المواردو المحاسبة، /  والتمويل االتصاالت،و المعلومات وتكنولوجيا
 أجورهم رواندا ومةحك وتتحمل نظيمي،ت وخبير والبروتوكول،

 لألدوية األفريقيَّة الوكالة عام لمدير (SUV) رياضية رباعي دفع سيارة توفير ·

 سنوات 5 لمدة لألدوية األفريقيَّة لةالوكا عام لمدير شخصي سائق توظيف ·

 (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة لموظفي (SUV) رباعي دفع سيارات 10 توفير ·

 ومؤتمرات اجتماعات لعقد الراحة وسائل بجميع المجهَّزة المؤتمرات مرافق توفير ·

 سنوات 5 لمدة لألدوية ألفريقيَّةا الوكالة وفعاليات
 وإتاحة للجولف، كيغالي نادي في سنوات 5 لمدة بعضوية للوكالة العام المدير تزويد ·

 (AMA) لألدوية يَّةاألفريق الوكالة وظفيم لبقية الشركات بأسعار اشتراكات

 للوكالة العام المدير إلى الرياضية المنشآت إحدى في سنوات 5 لمدة عضوية إهداء ·

 الوكالة دارةإ فريق من أعضاء 9و

 الكمبيوتر وأجهزة المحمولة الكمبيوتر أجهزة ذلك في بما كمبيوتر جهاز 100 شراء ·
 الوكالة لموظفي المكتبية

 الوكالة لمقر طابعات 10 شراء ·

 باألشعة وكاشف المعادن، وكاشف لألمتعة، ماسح ذلك في بما أمنية، معدات شراء ·
 للسيارات السينية

 العطالت فترة خالل المحلية باألسعار الداخلية السياحة · تنزانيا 5
 األلعاب وصاالت واليخوت الجولف مثل االجتماعية النوادي في سنوية عضوية ·

 الرياضية

 في المقترحة المختلفة األبنية لتخصيص الالزمة األعمال بتنفيذ الصحة وزارة تلتزم · تونس 6
 لألدوية األفريقيَّة لوكالةا مقر ستضافةال تونس عرض

 لألدوية األفريقيَّة الوكالة موظفي من آخر لموظف إضافي كنس / إقامة مقر إتاحة ·
 سيارات 3و (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة انتقاالت احتياجات تلبي مركبات توفير ·

 ألمرا لزم إذا صغيرة وحافلة
 لألدوية األفريقيَّة الوكالة لمختبر ومكاتب أثاث توفير ·

 والندوات المؤتمرات لعقد منشآت تقديم ·
 التقنية الحدائق خدمات من باالستفادة (AMA) لألدوية األفريقيَّة للوكالة السماح  ·

 األراضي إلى عادوا الذين الخبراءو الحيوية لتكنولوجياا مع تعاملت لتيا والمختبرات
 التونسية

 الطبية المنشآت أبرز من يعد الذي العسكري تونس مستشفى لدى الطبية الرعاية تلقي ·
 تونس في
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 عضوال الدولة 

 المرشَّحة
 اإلضافية وااللتزامات العروض

 تونس في الثقافية والمواقع المتاحف إلى المجاني الدخول إتاحة ·

 والجامعات المدارس في (دراسية مصروفات دون) المجاني التسجيل أولوية إتاحة ·

 (AMA) لألدوية ريقيَّةاألف الوكالة وظفيم ألطفال التونسية

 ميعج وتشمل (AMA) لألدوية األفريقيَّة والوكالة تونس بين المقر بشأن اتفاقية إبرام ·

 وتغطي ونس،ت في الموجودة لدوليةا والمنظمات لدبلوماسيةا لبعثاتل لممنوحةا المزايا

 . الضريبية واإلعفاءات الحصانة

 األفريقيَّة للوكالة العام للمدير المقترحة المقرات في واألمن االتصاالت أنظمة تركيب · أوغندا 7

 طابخ في مفصل هو ماك لألدوية الوطنية لوكالةا مباني وفي (AMA) لألدوية

 العرض

 (AMA) لألدوية األفريقيَّة للوكالة سنوي ا أمريكي دوالر مليون إلى يصل مبلغ منح · زيمبابوي 8
 سنوات ثالث إلى تصل لمدة البحث لتشجيع

 من (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة مقر لبناء المخصصة األرض عرض زيادة ·

 هكتارات 10 إلى واحد هكتار

 واحد عام غضون في (AMA) لألدوية األفريقيَّة لوكالةا مجمع بناء ·

 لألدوية األفريقيَّة للوكالة المؤقت للمقر حالي ا المعروضتين الُمجمعين ملكية عن التنازل ·

(AMA) ومختبرها 
 شهر غضون في المكاتب تجديد ·

ا 90 غضون في المختبر وتجهيز تجديد من االنتهاء سيتم ·  إلى الحاجة مراعاة مع يوم 

 المعدات وشراء (AMA) لألدوية يقيَّةاألفر الوكالة استشارة
 الوكالة ومتطلبات معايير لتلبية قصور أوجه أي وتصحيح سليم بشكل بالعمل االلتزام ·

 مالحظات من التقييم عثةب دونته ام حسب (AMA) لألدوية األفريقيَّة
 الوكالة في الثالثة المسؤولين لكبار لدبلوماسيةا المنطقة داخل مجانية إقامة توفير ·

 األولى لخمسا السنوات خالل (AMA) لألدوية األفريقيَّة

 األفريقيَّة الوكالة قبل من الستخدامها األغراض متعددة خدمات سيارات 5 توفير ·

 ألولىا الخمس السنوات خالل (AMA) لألدوية
 ومكاتبها الوكالة ومختبر الرسمي مةاإلقا لمقر وانترنت ومياه كهرباء فواتير تقديم ·

 األولى الثالث السنوات خالل
 الوكالة تستخدمها التي المؤقتة والمقرات المختبرات صيانة تكاليف تغطية ·
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 الخاتمة

 

 استثمرت قد عضو دولة كل بأن -الخصوص وجه على- تامة ودراية كامل وعي على التقييم فريق كان بها، المكلفين بالمهمة القيام عند 208

 وإنما (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة بأهداف فقط ليس وإيمان التزامو وحب عميقة بعاطفة لكذ فعلت قدو عرضها، ديملتق بيرك بشكل

 لقارة،ل كبيرة حياتتض المرشحة (8) لثمانيا األعضاء الدول قدمت النحو، هذا على . أوسع نطاق على ألفريقيا لالتحاد العامة بالتطلعات

 األعضاء الدول من تلقاه الذي التعاونو التضحيات هذه اصخ بشكل لتقييما ريقف يقدّر . األساس هذا على عروضهاب اإلشادة ينبغي وبالتالي

 . الفني لتقييما بعثات سياق في المعنية
 

 التقييم فريق قبل من (AMA) لألدوية األفريقيَّة الةالوك مقر الستضافة العروض قدمت التي (8) الثمانية األعضاء الدول تقييم تم وقد 209

 : تقييمها تم التي األعضاء لدولل الفنية إلجماليةا النتيجة 16 الجدول ويُلخص . المعتمدة المعايير مقابل
 

 المحتسبة الفنية لدرجةا حسب ألعضاءا الدول ترتيب . 16 الجدول

 األعضاء الدول
 الدرجة

 المحتيبة

 86,80 رواندا

 83,43 الجزائر

 80,31 تونس

 76,02 المغرب

 74,22 زمبابوي

 73,67 أوغندا

 66,65 تنزانيا

 55,56 مصر

 

 
 على رواندا دولة اقتراح حصل ،(AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة مقر الستضافة المحددة المعتمدة واألساسية الدنيا المعايير إلى استناد ا 210

 . مجمعة فنيَّة درجة أعلى
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X.  المرفقات 
(https://drive.google.com/drive/folders/1pV4ktebPO1Xd0kWURqct3ufKB3yE3n

vd?usp=sharing) 
 

 الموقعة اإلفصاح وعدم السرية اتفاقيات - 1 الملحق .1

 القُطري للتقييم الموقعة المشتركة التقارير - 2 الملحق .2
 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية (أ

 العربية مصر جمهورية (ب
 المغربية المملكة (ج
 رواندا جمهورية (د
 المتحدة تنزانيا جمهورية (ه
 التونسية الجمهورية (و
 أوغندا جمهورية (ز
 زيمبابوي جمهورية (ح

 ليبيا سرت، ،2005 اإلفريقي، االتحاد منظمات استضافة معايير - 3 الملحق .3
 (AMA) األفريقية األدوية وكالة إنشاء معاهدة - 4 الملحق  .4
 التقييم فريق اختصاصات - 5 الملحق .5
 المختوم العرض إيداع ورقة - 6 الملحق .6
 الدبلوماسية الحقيبة خطاب - 7 الملحق .7

 عليها الموقَّع المختومة العروض من التحقق ورقة - 8 الملحق  .8
   (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة مقر استضافة تقييم استبيان - 9 الملحق .9

 لالستبيان الدرجات احتساب دليل - 10 الملحق .10

  مرشحة عضو دولة لكل المحتسبة الدرجات - 11 الملحق .11
 المرشحة األعضاء الدول من المقدمة اإلضافية والتعهدات العروض - 12 الملحق .12

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية (أ
 العربية مصر جمهورية (ب
 المغربية المملكة (ج
 رواندا جمهورية (د
 المتحدة تنزانيا جمهورية (ه
 التونسية الجمهورية (و
 أوغندا جمهورية (ز
 زيمبابوي جمهورية (ح

   مرشحة عضو دولة لكل المقدمة المستندات من التحقق قائمة - 13 الملحق .12
 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية (أ

 العربية مصر جمهورية (ب
 المغربية المملكة (ج
 رواندا جمهورية (د
 المتحدة تنزانيا جمهورية (ه
 التونسية الجمهورية (و
 أوغندا جمهورية (ز
 زيمبابوي جمهورية (ح

 صور - 14 الملحق .13
 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية (أ

 العربية مصر جمهورية (ب
 المغربية المملكة (ج
 رواندا جمهورية (د
 المتحدة تنزانيا جمهورية (ه
 التونسية الجمهورية (و
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 أوغندا جمهورية (ز
 زيمبابوي جمهورية (ح

XI. بها الميتشهد الشفهية الم كرات 
 

 (HHS/PMPA/47/072.22) المرشحة األخيرة (8) الثمانية األعضاء الدول إلى شفهية مذكرة  .1
 التقييم فريق تكوين بشأن المرشحة األخيرة (8) الثمانية األعضاء الدول إلى شفهية مذكرة .2

(HHS/PMPA/47/063.22) 
 (HHS/PMPA/47/166.21) 2021 سبتمبر 15 بتاريخ شفهية مذكرة .3
 (HHS/PMPA/47/91.21) 2021 أغسطس 04 يخبتار شفهية مذكرة .4
 (HHS/PMPA/47/011.22) 2022 يناير 28 بتاريخ شفهية مذكرة .5
 (HHS/PMPA/47/016.22) 2022 فبراير 1 بتاريخ شفهية مذكرة  .6
 (HHS/PMPA/47/069.22) 2022 مارس 7 بتاريخ شفهية مذكرة  .7
 (HHS/PMPA/47/072.22) 2022 مارس 10 بتاريخ شفهية مذكرة .8

XII. بها الُميتشهد القرارات 
 

 (PRC) الدائمين الممثلين لجنة  .1
a) (PRC/Rpt(XLII)Rev.1 الدائمين الممثلين لجنة تقرير (PRC) 2021 سبتمبر 06 بتاريخ 

 التنفيذي المجلس .2
a)  (XXVI) EX.CL/Dec.857 لألدوية األفريقيَّة الوكالة إنشاء بشأن (AMA) 
b) (VII) EX.CL/Dec.229 األفريقي االتحاد ظماتمن استضافة معايير بشأن 

 الجمعي ة  .3
a)  (XXXII) Assembly/AU/Dec.735 لألدوية األفريقيَّة الوكالة معاهدة اعتماد بشأن (AMA) 
b)   .Assembly/AU/Dec830(XXXV) لألدوية األفريقيَّة الوكالة مقر تقييم ببعثة القيام بشأن ()AMA 

XIII.  الجداول قائمة 
 (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة مقر باستضافة اهتمامها عن أعربت التي األعضاء الدول : 1 الجدول  .1

 العامة واألمانة التقييم فريق أعضاء : 2 الجدول .2
 التقييم لمهام الزمني الجدول . 3 الجدول .3
 المرشحة األعضاء الدول متابعة مكالمات سجل قائمة . 4 الجدول .4

 ارةاإلد حسب الدرجات ترجيح . 5 الجدول .5
ا الجزائر يخص فيما الصلة ذات المعاهدات حالة . 6 الجدول .6  2022 مارس 28 من اعتبار 
ا العربية مصر جمهورية يخص فيما الصلة ذات المعاهدات حالة . 7 الجدول .7  2022 أبريل 4 من اعتبار 

ا المغربية المملكة يخص فيما الصلة ذات المعاهدات حالة . 8 الجدول .8  2022 أبريل 8 من اعتبار 
ا رواندا جمهورية يخص فيما الصلة ذات المعاهدات حالة . 9 الجدول .9  2022 مارس 9 من اعتبار 

ا المتحدة تنزانيا جمهورية يخص فيما الصلة ذات المعاهدات حالة . 10 الجدول .10  2022 مارس 15 من اعتبار 
ا التونسية الجمهورية يخص فيما الصلة ذات المعاهدات حالة . 11 الجدول .11  2022 أبريل 13 من اعتبار 
ا أوغندا لجمهورية الصلة ذات المعاهدات حالة . 12 الجدول .12  2022 مارس 21 من اعتبار 
ا زيمبابوي جمهورية يخص فيما الصلة ذات المعاهدات حالة . 13 الجدول .13  2022 أبريل 22 من اعتبار 
 التقييم بعد اإلدارة حسب المرشحة األعضاء للدول المحتسبة الدرجات إجمالي . 14 الجدول .14
 بها والُمتعهَّد المقدَّمة اإلضافية التسهيالت . 15 الجدول .15
 سبة.المحت الفنية الدرجة حسب األعضاء الدول ترتيب . 16 الجدول  .16

 



EX.CL/1369(XLI) 
Annex, Page 1 

 

 

 اليؤال رقم
 أقصى
 زمبابوي أوغندا تونس تنزانيا رواندا المغرب مصر الجزائر محتيبة درجة

 للمقر؟ المخصصة المنشآت ستستضاف مدينة أي في  . 1 
 

الجزائر 

 هراري كمباال تونس أروشا كيغالي الرباط القاهرة العاصمة

 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75 0,50 0,25 0,75 0,75  الفور؟ على جاهزة حصرية دائمة منشآت المضيف البلد يتيح هل  . 2

 الوكالة إلى الحصرية المنشآت ملكية بنقل المضيف البلد يقوم هل  . 3

 ؟(AMA) لألدوية األفريقيَّة
2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,34 0,66 1,34 1,34 

 البلد قبل من تشييده سيتم يزال ال أم بالفعل موجود المرفق هل  . 4
 اتفاقية في عليها المتفق والمعايير المحددة للمواصفات وفق ا المضيف

 االستضافة؟
2,00 2,00 0,66 0,66 2,00 0,66 0,66 0,66 0,66 

 100 يستوعب أن للمكتب المخصص الحصري للمبنى يمكن هل  . 5
 األقل؟ على موظف

1,00 1,00 0,33 1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 1,00 

 االتحاد لمتطلبات وفق ا (المباني) المبنى أثاث المضيف البلد يوفر هل  . 6

 المعدات : مثال) يوفره أن المضيف البلد ينوي الذي األثاث ما األفريقي؟
 المحمولة الكمبيوتر وأجهزة والشاشات والمقاعد المكاتب مثل المكتبية،

 ؟(ذلك إلى وما والطابعات، المكتبية الكمبيوتر وأجهزة

 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 1,00 

 / رقابي مختبر استيعاب المحددة المساحة أو للمنشآت يمكن هل  . 7
 النضوج؟ من األقل على (4) بالمستوى طاقته بكامل يعمل تنظيمي

 مع مكرر

 (10) اليؤال
        

 ألمانة حصري ا مخصص مبنى أو مساحة المضيف البلد يوفر هل  . 8

 مواقع في أم واحد مكان في ومختبرها (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة
 منفصلة؟

 مع مكرر

 (9) اليؤال
        

 األفريقيَّة الوكالة أمانة مع مشتركة مساحة المضيف البلد يوفر هل  . 9

 منفصلة؟ مساحة أو أرض قطعة الوكالة لمختبر يتيح أم (AMA) لألدوية
1,00 1,00 0,33 1,00 0,33 0,33 0,67 1,00 1,00 

 / رقابي مختبر استيعاب المحددة المساحة أو للمنشآت يمكن هل  . 10
 النضوج؟ من األقل على (4) بالمستوى طاقته بكامل يعمل تنظيمي

5,00 5,00 1,65 3,35 3,35 5,00 5,00 1,65 5,00 

 بيانات قاعدة إلنشاء مخصص   على المحددة المساحة تحتوي هل  . 11

 تم التي الطبية المنتجات مجموعات لجميع (ورقية أو إلكترونية) آمنة
 الموقع؟ في بها واالحتفاظ اختبارها

0,25 0,25 0,08 0,25 0,25 0,25 0,25 0,08 0,25 
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 وموجود قائم مبنى عن عبارة المحددة المختبر مساحة كانت إذا  . 12
 للهواء مخصص مصدر على المحددة المساحة تحتوي فهل بالفعل،

 لم إذا للتطهير؟ وأنظمة تفريغ خطوط إلى باإلضافة العوادم وتصريف

ا المضيف البلد سيضع فهل كذلك، األمر يكن ا المبنى لتعديل أحكام   وفق 
 المعيار؟ لهذا

0,50 0,34 0,50 0,17 0,34 0,34 0,50 0,50 0,34 

 ستتم أم حصرية بصورة والمختبر األمانة مشاركة ستتم هل  . 13
 منفصل؟ بشكل استضافتهما

 مع مكرر

 (9) اليؤال
        

 المبنى موقع إلى الدولي المطار من (بالكيلومترات) المسافة هي ما  . 14

 (GPS) العالمي المواقع تحديد نظام على الموقع تقديم يُرجى المقترح؟
 للموقع Google خريطة وإرفاق

0,75 0,25 0,00 0,00 0,25 0,00 0,50 0,00 0,00 

 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 جيدة؟ حالة في الموقع إلى الوصول طريق هل  . 15

 مرافق وبه مرصوف المقترح المقر إلى الوصول طريق هل  . 16

 الصحي؟ الصرف
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 الحارات عدد فكم ،(مرصوف) ممهد طريق عن عبارة كانت إذا  . 17

 ؟(ولألسفل لألعلى) فيه الموجودة
0,25 0,17 0,25 0,25 0,08 0,08 0,17 0,08 0,08 

 بينهما المسافة هي ما المدينة؟ مركز من قريب المقترح المقر هل  . 18
 بالكيلومترات؟

0,50 0,34 0,00 0,50 0,50 0,50 0,34 0,50 0,34 

 بالمقر؟ المحيطة المنطقة وسالمة أمن مدى ما  . 19

 مع مكرر

 األمن

 واليالمة
        

 عن يقل ال بارتفاع فاصل أمني بسياج مزود (المباني) المبنى هل  . 20
 وكاميرا شائكة، بأسالك مزود الفاصل األمني السياج هل متر؟ 2.7

 بغرفة البوابات على الموجودة الكاميرات وتوصيل أمني، ومركز أمنية،

 ؟CCTV() التلفزيونية المراقبة بكاميرات التحكم

 مع مكرر

 األمن

 واليالمة
        

 هاتفية، ووصالت هاتف، خط) اتصاالت بخدمات مزود المبنى هل  . 21

 ؟(النطاق واسع باإلنترنت اتصال وخط
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 1,00 
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زٌ  المبنى هل  . 22  عن تقل ال بسعة متأهبة طاقة (مولدات) بمولد مجهَّ

 والتهوية والتدفئة الكهرباء من كل لتغطية أمبير فولت كيلو 3500

 ؟(HVAC) الهواء وتكييف

1,00 0,67 0,33 1,00 0,33 0,00 1,00 0,33 0,00 

زٌ  المبنى هل  . 23  ال بسعة إضافية احتياطية طاقة (مولدات) بمولد مجهَّ
 والتدفئة الكهرباء من كل لتغطية أمبير فولت كيلو 3500 عن تقل

 ؟HVAC() الهواء وتكييف والتهوية

 مع مكرر

 (22) اليؤال
        

 وتكييف والتهوية والتدفئة للتبريد مركزي نظام بالمبنى يوجد هل  . 24

 ؟(HVAC) الهواء
1,00 0,67 0,67 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,67 

 1,00 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 لتر؟ 100,000 عن تقل ال بسعة مياه خزان يتوافر هل  . 25

 من لكل طابق كل في المتاحة (االستحمام) االغتسال مرافق عدد ما  . 26

 نظام أو صرف ببيارة مجهَّزة المرافق هل اإلعاقات؟ ولذوي الجنسين
 الصحي؟ للصرف خطوط

1,00 0,67 0,67 1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 0,67 

 المخصصة المواد لتخزين متاحة مساحة أو مخزن هناك هل  . 27

  ؟(تبريد غرفة) الطبية والمواد للتخزين المخصصة غير والمواد للتخزين
دة غرفة) المتاح؟ التخزين نوع ما المخزن؟ مساحة هي ما  مخصصة مبرَّ

 ماء رشاشات والحريق، للدخان بمستشعر ُمجهزة الطبية؛ لالستخدامات

 (إطفاء أجهزة غاز، أو

 0,50 0,34 0,00 0,34 0,34 0,17 0,50 0,17 0,17 

 0,33 0,67 0,67 0,00 0,67 0,67 0,00 1,00 1,00 مساحتها؟ هي ما والكافيتريا؟ للمطبخ مخصصة مساحة توجد هل  . 28

 يقل ال لعدد تكفي سيارات مواقف (المباني) المبنى في يوجد هل  . 29

 ؟(المباني) والمبنى السيارات موقف بين المسافة ما سيارة؟ 100 عن
 500 بعد على السيارات وقوف منطقة تكون أن هو المطلوب األدنى الحد
 تحت الموجودة السيارات مواقف تعتبر وال ،(المباني) المبنى من متر

 . مناسبة األرض

1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 0,33 0,67 1,00 0,33 
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دة (المباني) المبنى هل  . 30  0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 0,33 1,00 اإلعاقات؟ ذويل مناسبة مداخلب مزوَّ

 لحماية مربع متر 600 عن تقل ال مساحة المبنى يمتلك هل . 31

 أو السجالت، وحفظ الملفات، وحفظ التوثيق، : يتضمن بما - المعلومات
 واإللكترونية؟ الورقية األرشفة

0,50 0,17 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,17 0,50 

 تكفي واالجتماعات للمؤتمرات منشآت المضيف البلد في يوجد هل  . 32
ا؟ 50 إلى يصل لعدد متزامنة فعاليات 10 الستضافة  مشارك 

 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 

 الوكالة مقر فيه يقع الذي المجّمع داخل موجودة المنشآت هذه هل  . 33

 بينه المسافة فما خارجه، كانت إذا خارجه؟ أم (AMA) لألدوية األفريقيَّة

 نظام على الموقع توضيح يُرجى  ؟(بالكيلومترات) المنشآت هذه وبين

 . المنشآت لهذه (GPS) العالمي المواقع تحديد

1,00 1,00 0,33 0,33 1,00 0,67 0,33 0,33 0,33 

 االجتماعات الستضافة آخرى منشآت المضيف البلد في يوجد هل . 34
 شخص؟ 1000 إلى يصل ما بها يشارك التي الكبرى والمؤتمرات

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 الوكالة مقر فيه يقع الذي المجّمع داخل موجودة المنشآت هذه هل  . 35

 بينه المسافة فما خارجه، كانت إذا خارجه؟ أم (AMA) لألدوية األفريقيَّة

 نظام على الموقع توضيح يُرجى  ؟(بالكيلومترات) المنشآت هذه وبين

 . المنشآت لهذه (GPS) العالمي المواقع تحديد

 مع مكرر

 (33) اليؤال
        

 الستيعاب تتسع المبنى داخل المحددة المؤتمرات منشآت هل  . 36

 على القدرة مع (واألجهزة البرامج من كل ناحية من) الفيديو مؤتمرات

 من بمجموعة (والرقمية التناظرية) المختلطة االجتماعات استضافة

 ؟(TCP/IP) اإلنترنت بروتوكوالت

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 

 تتسع المبنى خارج الموجودة المحددة المؤتمرات منشآت هل  . 37

 مع (واألجهزة البرامج من كل ناحية من) الفيديو مؤتمرات الستيعاب

 (والرقمية التناظرية) المختلطة االجتماعات استضافة على القدرة
 ؟TCP/IP() اإلنترنت بروتوكوالت من بمجموعة

 مع مكرر

 (36) اليؤال
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 التحتية البنيةو السلكية الشبكة كابالتل التحتية لبنيةا صميمت مت هل  . 38

 موذجن ساسأ على (المباني) للمبنى / للمنشآت (Fi-Wi) الالسلكية للشبكة

 لمستويات؟ا ثالثي أو لمستوىا ثنائي معماري

 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

 مناسب هواء تكييف نظام مع مركزي خادم غرفة بالمبنى يوجد هل  . 39

 احتياطي؟ طاقة ومصدر
1,00 1,00 0,33 0,33 1,00 0,00 0,33 0,67 1,00 

 اإلنترنت خدمة بمزود متصلة المنشآت لشبكة التحتية البنية هل  . 40

 الثانية؟ في ميجابت 100 بسرعة ثابت (IP) إنترنت بروتوكول بعنوان
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

 الشخصي لألمن إدارة هناك وهل الوصول في تحكم هناك هل  . 41
 المحيطة؟ المنطقة وتأمين

1,00 0,75 0,00 0,25 0,75 0,00 0,25 0,75 1,00 

 0,23 0,23 0,23 0,00 0,23 0,23 0,00 0,23 0,23 جاف؟ إطفاء وجهاز للدخان وكشف إطفاء نظام بالمبنى يوجد هل  . 42

 كل في RJ45 لشبكة ومنفذان للطاقة منفذان األقل على يوجد هل  . 43

 نظام مثل الدولة، في المستخدم النظام مع متوافقة طاقة منافذ مع مكتب،

 ؟…ذلك إلى ما أو ،(Pin-3) الثالثية المقابس أو (Schuko) شوكو
2,00 2,00 1,00 1,50 2,00 0,50 2,00 1,50 2,00 

 اإلنترنت وبروتوكول للشبكات قياسية تقنية المبنى يوفر هل  . 44
 والخوادم؟ والهاتف

1,00 1,00 0,00 0,50 1,00 0,00 0,50 1,00 1,00 

 كل في الكثافة عالي (Fi-Wi بشبكة) السلكي اتصال يوجد هل  . 45

CISCO  وصول نقاط مع المبنى داخل اجتماعات غرفة
AP4800/3800 العالية؟ الكثافة لدعم المرونة عالية 

1,00 1,00 0,00 0,33 1,00 0,00 0,67 0,67 1,00 

 في أسالك خزانة لكل (UPS) احتياطي طاقة مصدر يوجد هل  . 46
 للشبكة؟ التحتية البنية

1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,50 1,00 

 الوحدات خدمات ترخيص بشأن السارية البلد لوائح تسمح هل   . 47

 إلى VSAT وحدات معدات باستيراد (VSAT) الفتحة دقيقة الطرفية

 البلد؟
1,00 0,33 0,00 0,67 1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 
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 تزيد ال التي القريبة اإلطفاء محطات إلى بالكيلومتر المسافة هي ما   . 48
 تفاصيل توضيح يُرجى المرورية؟ لذروةا ساعات في دقائق 10 عن

 اإلطفاء لمحطة (GPS) العالمي المواقع تحديد نظام على الموقع
0,47 0,47 0,24 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,24 

 النجدة فرق عن المنشآت تفصل التي بالكيلومتر المسافة ما    . 49

 10 عن تزيد ال التي القريبة (المتفجرات) المفرقعات وقوة الُشرطية
 فرق موقع تفاصيل توضيح يُرجى المرورية؟ الذروة ساعات في دقائق

 المواقع تحديد نظام على (المتفجرات) المفرقعات وقوة الُشرطية النجدة

 (. GPS) العالمي

0,47 0,47 0,35 0,47 0,47 0,47 0,35 0,47 0,35 

 يستغرق ال والذي مستشفى أقرب إلى بالكيلومتر المسافة ما    . 50

 يُرجى المرورية؟ الذروة ساعات في دقائق 10 من أكثر إليه الوصول

 (. GPS) العالمي المواقع تحديد نظام على المستشفى موقع توضيح
0,47 0,47 0,35 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,35 

 5 بعد على الجنسيات متعددة شركات أو دولية منظمات توجد هل  . 51
 وما ؟(AMA) لألدوية األفريقيَّة للوكالة المقترح المقر من كيلومترات

 التقريبي؟ الكيلومترات عدد
0,12 0,12 0,03 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

 المقر من كيلومترات 5 بعد على دولية دبلوماسية بعثات هناك هل  . 52

 الكيلومترات عدد وما ؟(AMA) لألدوية األفريقيَّة للوكالة المقترح
 التقريبي؟

0,12 0,12 0,03 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

 كيلومترات 5 بعد على مرخصة خاصة أمنية شركات توجد هل  . 53

 عدد وما ؟(AMA) لألدوية األفريقيَّة للوكالة المقترح المقر من

 التقريبي؟ الكيلومترات
0,12 0,12 0,03 0,12 0,09 0,12 0,09 0,12 0,12 

نة؟ آمنة بها المحيطة والمناطق المجاورة المباني هل  . 54  على] وُمؤمَّ

 الصناعية والمنطقة المزدحمة، األسواق الحكومية، المباني : المثال سبيل

 من بالقرب المنشآت وجود أو ؛(إلخ... للتهديد عرضة تكون أن يمكن التي

 ([. الوقود مستودعات مثل) خطرة منشآت

 احتياب عدم

 درجات
        

 المقترح (AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة مقر إلى الوصول هل   . 55

 ووسط الدولي المطار وإلى المنشآت إلى للوصول متعددة طرق له
 المدينة؟

0,47 0,35 0,47 0,47 0,47 0,47 0,35 0,24 0,24 
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ا قدم   . 56  الوكالة بمقر المحيطة المناطق في الطريق ألحوال صور 

 Google خرائط إلى باإلضافة المقترح (AMA) لألدوية األفريقيَّة
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,12 0,12 0,12 0,12 واحد؟ باتجاه  شارع في المقر / المكتب منشآت تقع هل  . 57

 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 محيط؟ سياج عبر بوضوح محددة بالمنشآت المحيطة المنطقة هل . 58

 0,35 0,35 0,12 0,47 0,24 0,35 0,47 0,47 0,47 أمتار؟ 2.7 عن السياج ارتفاع يقل ال هل  . 59

 سلك) الجداري السياج أعلى إضافي أمني ردع نظام يوجد هل . 60

 ؟(الدخالء عن للكشف إنذار جهاز كهربائي، سلك شائك،
0,23 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 

 0,24 0,35 0,35 0,47 0,35 0,35 0,47 0,35 0,47 المنشآت؟ إلى للدخول للمركبات مدخل من أكثر يوجد هل  . 61

 لمنع نيوجيرسي نوع من بحواجز محصنة المنشآت مداخل هل . 62
 والمرافق؟ المكاتب ومباني المنشآت مدخل إلى الوصول

0,12 0,12 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 

 الطقس لتقلبات مقاومة بمصابيح جيد ا مضاء بأكمله المبنى هل  . 63
 والعبث؟

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,12 

 الدخول، نقاط ذلك في بما المحيط، للجدار الخارجية األجزاء هل  . 64
 وضع أو القانونية غير الدخول محاوالت لتثبيط يكفي بما مضاءة

 بالجدران؟ متفجرات
0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

 لمنع واألعمدة األشجار من آمنة مسافة على الخارجي الجدار هل . 65
 االقتحام؟

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

ا 50 عن تقل ال حرم مسافة هناك هل  . 66  السياج وبين المبنى بين متر 
 والطرق؟ المحيط

0,47 0,35 0,24 0,24 0,12 0,12 0,24 0,12 0,12 

 إلجراء كافية مساحة مع للحراسة مبيتين عن يقل ال ما يوجد هل  . 67
 األمنيَّة؟ التفتيشات

0,47 0,35 0,35 0,12 0,47 0,35 0,24 0,24 0,35 
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 ماسح) أمني تفتيش بمعدات مجهزة األمنية الدخول نقطة هل  . 68
 فحص ومعدات للعابرين، فحص وجهاز معادن، وكاشف لألمتعة،

 أو / و شخصي تعريف ورقم الوصول، في للتحكم وبطاقة للسيارات،
 ؟(األصابع لبصمات قارئ

0,47 0,12 0,12 0,12 0,47 0,47 0,12 0,12 0,12 

 تعزيز أجل من الوصول في للتحكم إضافي أمني نظام هناك هل  . 69

 وغرفة البعثة، رئيس ومكتب الخادم، غرفة) الحساسة المناطق تأمين

 ؟(والمختبر المالية، الشؤون ومكتب األمنية، المعدات في التحكم
0,12 0,09 0,06 0,12 0,12 0,03 0,09 0,03 0,06 

 هل والزوار؟ للموظفين مناسبة سيارات وقوف أماكن توجد هل  . 70
نة؟ هي  ُمؤمَّ

0,47 0,47 0,24 0,47 0,47 0,12 0,35 0,47 0,12 

 بواسطة بالكامل المكتبية والمباني المنشآت في التحكم يتم هل  . 71

 ؟(CCTV) تلفزيونية مراقبة كاميرات
0,23 0,23 0,00 0,23 0,23 0,23 0,00 0,00 0,23 

 والمباني المنشآت في والسالمة لألمن كافية الفتات توجد هل  . 72
 المكتبية؟

0,12 0,12 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 

 السطو من للحماية يكفي بما قوية الخارجية األبواب جميع هل  . 73
 والتسلل؟

0,12 0,12 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12 0,12 0,00 

 0,00 0,12 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12 0,12 0,12 السرقة؟ من للحماية قوية بأقفال مثبتة واألبواب النوافذ هل  . 74

 مخرج باستخدام المتسللين بواسطة السقف إلى الوصول يمكن هل  . 75
 شجرة؟ أو عمود أو آخر مبنى أو الحريق

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

 للمتسللين يمكن وممرات للمرافق وفتحات أنفاق هناك هل  . 76
 استخدامها؟

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 منشأة؟ لكل واحدة وخروج دخول نقطة هناك هل  . 77

 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 منشأة؟ كل من للطوارئ مخارج توجد هل  . 78

 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 ومرئية؟ مضاءة الخروج عالمات هل  . 79
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 بباب داخلية غرفة) الموقع؟ داخل مخصصة آمنة مالذات توجد هل  . 80

 (سرداب / سفلي طابق أو قوي
0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 السلطات قبل من بالكامل الحرائق من المبنى سالمة اعتماد تم هل  . 81
 المحلية؟

0,12 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12 

 بمكبرات الجمهور مخاطبة وأنظمة الحرائق إنذار أجهزة هل  . 82

 سليم؟ بشكل وتعمل متوافرة (PA) الصوت
0,23 0,23 0,00 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

 0,23 0,00 0,00 0,00 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 المباني؟ في حالي ا ومصونة كافية حريق إطفاء أجهزة توجد هل  . 83

 أجل من والسالمة األمن لحفظ أمنية مراقبة غرفة توجد هل   . 84

 وأجهزة (CCTV) التلفزيونية المراقبة كاميرات باستخدام المراقبة
 اإلنذار؟

0,23 0,23 0,00 0,00 0,23 0,23 0,00 0,00 0,23 

 والرسومات والتشغيل للصيانة وكتيبات استخدام أدلة تتوافر هل   . 85

 والسالمة؟ األمن نظام معدات لجميع المنفذة النهائية
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,12 

 أو الموقع ارتفاع أو األعمدة) الخارجية الطبيعية المسطحات هل  . 86

 المبنى؟ إلى الدخول من السيارات يمنع (الميل
0,12 0,12 0,00 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 

 المعادن أو الصلب الخشب من الخارجية األبواب جميع هل   . 87
 األقل؟ على المكسوة غير أو المكسوة

0,12 0,12 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12 0,12 0,00 

 أو داخلي ا موضوعة المفصالت (حوابس) مسامير جميع هل   . 88
 السهلة؟ اإلزالة لمنع أخرى بطريقة معالجتها تمت أو ملحومة

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,12 0,12 0,00 

 األبواب إطارات تصنيع أو الخارجية األقفال تصميم تم هل  . 89
 اإلطار؟ توسيع طريق عن بالقوة الباب فتح يمكن ال بحيث الخارجية

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,12 0,12 0,00 

 إنذار أنظمة / شبكة / معدنية قضبان / قفل بأجهزة محمية النوافذ هل  . 90
 التسلل؟ لمنع

0,12 0,12 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 

 / الحريق مخرج باستخدام السقف إلى الوصول للمتسللين يمكن هل  . 91
 عمود ا؟ باعتبارها استخدامها يُمكن شجرة / آخر مبنى

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 
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 المرافق وفتحات األنفاق مثل) المبنى إلى المؤدية الفتحات هل  . 92

ا؟ تأمين ا مؤمنة (الخدمة ومنافذ والقنوات  سليم 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

 0,00 0,00 0,00 0,23 0,23 0,00 0,23 0,23 0,12 الدخول؟ نقطة عند للتفتيش وأمتعتهم األفراد يخضع هل  . 93

 منشأة؟ ولكل واحدة وخروج دخول نقطة هناك هل  . 94
 مع مكرر

 (77) اليؤال
        

 منشأة؟ لكل طوارئ مخرج يوجد هل  . 95
 مع مكرر

 (78) اليؤال
        

 المباشرة الضرائب من كل على إعفاءات المضيف البلد يطبق هل  . 96
 واألشغال السلع على المباشرة غير والضرائب واألرباح الدخل على

 / السلع يخص فيما والدبلوماسية الدولية المؤسسات لصالح والخدمات
 خارجي ا؟ / محلي ا المشتراة الخدمات / األشغال

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 جميع على الضرائب بدفع أوال   الدولية المؤسسات تقوم هل  . 97

 هذه باسترداد تطالب ثم محلي ا والخدمات واألعمال السلع من مشترياتها
 البيع؟ نقاط في معفاة أنها أم الضرائب،

1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 0,75 

 بدفع والدبلوماسية الدولية المؤسسات فيها تقوم التي الحاالت في  . 98

 التي (باألشهر) القصوى السماح فترة هي ما بها، والمطالبة الضرائب
 السلطات إلى للضرائب المستردة المبالغ جميع تقديم خاللها يجب

 الحقوق؟ هذه إسقاط يتم وإال المعنية الضريبية

1,00 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 

 الدولية للمؤسسات المضيف للبلد الضريبية اإلعفاءات تمتد هل . 99

 الخدمات / األشغال / للسلع موظفيها مشتريات لتشمل والدبلوماسية

 خارجي ا؟ / محلي ا المشتراة
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 المكتب بها يوجد التي المدينة في الدولية الرحالت عدد كم  . 100
 حاليا؟ المدينة تخدم التي الدولية الطيران خطوط هي ما   أسبوعي ا؟

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,34 0,50 0,50 0,50 

 فيها يقع التي المدينة، بها تقوم التي المباشرة الرحالت عدد كم  . 101
 الواحد؟ األسبوع خالل أخرى أفريقية مواقع من المقر،

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,34 0,50 0,50 0,50 
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 السلع أجل من للسلع تبريد لسالسل مرافق بالمطار يوجد هل  . 102
 الطبية؟ والمخزونات

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,17 0,50 0,50 0,50 

 المتأخرات دفع لعدم شاملة أو وسيطة لعقوبات الدولة تخضع هل  . 103
 للحكومة؟ دستوري غير تغيير إجراء بسبب عقوبات أو

1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

 والمترو الحافالت مثل) متاحة عامة نقل وسائل أي هناك هل  . 104

 ؟(إلخ... والترام
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 والمياه؟ الكهربائية للطاقة متكرر انقطاع هناك هل  . 105

 مقر فيها يقع التي المدينة في المتوافرة المستشفيات مستويات ما . 106

 عددها؟ ما ؟(AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة ومختبر أمانة
0,50 0,50 0,50 0,50 0,34 0,17 0,50 0,50 0,50 

 عدد كم لإلحالة؟ مستشفيات المضيف البلد في يوجد هل  . 107
 المقر بها يوجد التي المدينة في المتوافرة الداخلية اإلحالة مستشفيات
 في بها المعمول الطبي اإلخالء لوجستيات نوع ما والمختبر؟ الرئيسي

 المضيف؟ البلد

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 1,00 

 المدينة في إليها الوصول ويمكن متوافرة الطبية التخصصات هل  . 108
 بالتفصيل التوضيح يُرجى والمختبر؟ المقر بها يوجد التي

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 بها يوجد التي المدينة في المتوافرة العامة المستشفيات عدد كم  . 109
 والمختبر؟ المقر

0,50 0,34 0,50 0,34 0,50 0,17 0,50 0,50 0,17 

 فئة من فيها المقر سيقع التي المدينة في المتوافرة الفنادق عدد كم  . 110

 نجوم؟ الخمسة
0,25 0,12 0,25 0,18 0,12 0,06 0,25 0,06 0,06 

 فئة من فيها المقر سيقع التي المدينة في المتوافرة الفنادق عدد كم  . 111

 نجوم؟ األربعة
0,25 0,25 0,25 0,25 0,12 0,06 0,25 0,12 0,06 

 فئة من فيها المقر سيقع التي المدينة في المتوافرة الفنادق عدد كم  . 112

 نجوم؟ الثالثة
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,06 0,25 0,25 0,12 

 أعاله الفنادق فئات من فئة لكل الغرف سعر متوسط هو ما  . 113
 األمريكي؟ بالدوالر

0,75 0,68 0,68 0,68 0,55 0,75 0,75 0,75 0,75 
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 منزل الستئجار األمريكي بالدوالر الشهرية التكلفة متوسط هو ما  . 114

 المقر؟ فيها سيقع التي المدينة في نوم غرف ثالث من مكون عائلي
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 شقة الستئجار األمريكي بالدوالر الشهرية التكلفة متوسط هو ما . 115

 المقر؟ فيها سيقع التي المدينة في نوم غرف ثالث من
0,25 0,25 0,18 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,18 

 0,50 1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 المقر؟ بها يقع التي المدينة في الموجودة الدولية البنوك عدد كم  . 116

 الموجودة الدولية البنوك بين األكبر يعتبر الذي الدولي البنك ما  . 117

 ،(المدفوع المال رأس) المساهم المال ورأس أصوله، إجمالي ما بالمدينة؟
 بشكل ذكرها مع األخرى والقارات إفريقيا في الموازية البنوك وعدد

 منفصل؟

1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 0,25 1,00 1,00 1,00 

 بها يقع التي المدينة في الموجودة المحلية التجارية البنوك عدد كم  . 118

 المقر؟
1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 الموجودة المحلية البنوك بين األكبر يعتبر الذي المحلي البنك ما  . 119

 ،(المدفوع المال رأس) المساهم المال ورأس أصوله، إجمالي ما بالمدينة؟
 بشكل ذكرها مع األخرى والقارات إفريقيا في الموازية البنوك وعدد

 منفصل؟

1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 0,25 1,00 1,00 1,00 

 ذلك في بما دولية مصرفية خدمات بإجراء البنوك لهذه يُسمح هل  . 120

 ؟(الالسلكية التحويالت) واستالمها األموال إرسال
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 (واستالمها إرسالها) األموال لتحويل الدولية الخدمات عدد كم . 121
 : المثال سبيل على . ذكرها يُرجى المقر؟ فيها يقع التي المدينة في بالخارج
 وغيرها؟ ،Union Westernو جرام، موني

1,00 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 

 الودائع وفوائد والقروض األخرى المصرفية الخدمات ما  . 122
 للمنظمات المتاحة الخدمات من وغيرها المصرفية الرسوم وإعفاءات

 وموظفيها؟ الدولية
1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
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 الدولية للمنظمات المالية المعامالت على المفروضة القيود هي ما  . 123

 وتيرة / التحويل مبلغ : على المفروضة القيود حيث من وموظفيها

 المحفوظة الحسابات بين التحويالت نقد ا، سحبه المراد المبلغ التحويالت،
 والمحلية؟ األجنبية بالعمالت

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

ا المضيف البلد يوفر هل  . 124  العام المدير إلقامة (سكني ا مبنى) مقر 

 ؟(AMA) لألدوية األفريقيَّة الوكالة ألمانة
1,00 0,67 0,00 1,00 1,00 0,67 0,67 0,67 0,33 

 N/A 1,00 1,00 0,67 1,00 0,33 0,67 0,33 1,00 المخصص؟ السكني المبنى في الغرف عدد كم  . 125

 االتحاد لمتطلبات وفق ا لإلقامة أثاث المضيفة الدولة توفر هل  . 126

 سبيل على) توفيره المضيف البلد ينوي الذي المنزلي األثاث ما األفريقي؟

 والطاوالت المطبخ وأدوات األرائك مثل المعيشة مساحة أثاث المثال،

 ؟(ذلك إلى وما والخزائن

0,50 0,50 N/A 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

 اإلقامة مقر إلى الدولي المطار من (بالكيلومترات) المسافة ما  . 127
 المقترحة؟

0,50 0,00 N/A 0,00 0,34 0,00 0,17 0,00 0,00 

 مركز إلى المقترح اإلقامة مقر من (بالكيلومترات) المسافة ما  . 128

 المدينة؟
0,50 0,17 N/A 0,50 0,34 0,50 0,50 0,50 0,34 

 N/A 0,50 0,34 0,50 0,34 0,50 0,34 0,17 0,50 المكتب؟ وموقع المقترح اإلقامة مقر بين (متر بالكيلو) المسافة ما  . 129

 مادي؟ بسياج واضح بشكل المبنى تحديد تم هل  . 130
 مع مكرر

 األمن

 واليالمة
        

 أمتار؟ 2.7 عن يقل ال السياج ارتفاع هل  . 131

 مع مكرر

 األمن

 واليالمة
        

 إنذار شائك، سلك) السياج أعلى إضافية أمنية إجراءات توجد هل  . 132 

 يشمل السياج هيكل هل  ؟(المحيطة بالمنطقة للمتسللين كشف كهربائي،

 أمنية؟ نقاط

 مع مكرر

 األمن

 واليالمة
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 وشبكة واإلنترنت الهاتف) اتصاالت؟ بخدمات مزود المبنى هل  . 133 

WIFI) 
1,00 1,00 N/A 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 

 N/A 0,50 0,50 0,17 0,50 0,34 0,17 0,50 0,50 احتياطي؟ متأهب مولد بالمبنى يوجد هل  . 134

 N/A 0,50 0,50 0,34 0,50 0,17 0,50 0,50 0,50 اإلقامة؟ مقر في متوافر المياه خزان هل   . 135

 بنعم، اإلجابة كانت إذا السيارات؟ لوقوف كافية مساحة هناك هل   . 136

 لها؟ تتسع التي السيارات عدد فكم
0,50 0,50 N/A 0,34 0,34 0,50 0,50 0,50 0,50 

 القريبة اإلطفاء محطات إلى للوصول (بالكيلومتر) المسافة ما  . 137

 توضيح يُرجى المرورية؟ الذروة ساعات في دقائق 10 عن تزيد ال التي

 (. GPS) العالمي المواقع تحديد نظام على اإلطفاء محطة موقع تفاصيل
0,47 0,47 N/A 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,24 

 الُشرطية النجدة فرق إلى للوصول (بالكيلومترات) المسافة ما  . 138
 توضيح يُرجى المرورية؟ الذروة ساعات في دقائق 10 عن تزيد ال التي

 اإلطفاء لمحطة (GPS) العالمي المواقع تحديد نظام على الموقع تفاصيل

0,47 0,47 N/A 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,35 

 ال بحيث مستشفى أقرب إلى للوصول (بالكيلومتر) المسافة ما  . 139
 تفاصيل توضيح يُرجى المرورية؟ الذروة ساعات في دقائق 10 عن تزيد

 (GPS) العالمي المواقع تحديد نظام على اإلطفاء محطة موقع
0,47 0,35 N/A 0,47 0,35 0,47 0,47 0,47 0,35 

نة؟ آمنة به المحيطة والمنطقة المجاورة المباني هل  . 140  مقر هل وُمؤمَّ

 الحكومية، المباني : المثال سبيل على] حساسة مواقع من قريب اإلقامة

 عرضة تكون أن يمكن التي الصناعية والمنطقة المزدحمة، األسواق

 ([. الوقود مستودعات مثل) خطرة منشآت من بالقرب أو ؛(إلخ... للتهديد
 آمنة؟ المحيطة المنطقة هل

 احتياب عدم

 درجات
        

 المقترح اإلقامة مقر محيط في الطريق لحاالت صور تقديم يُرجى  . 141

 Google خرائط إلى باإلضافة
0,12 0,12 N/A 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

 N/A 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 آمنة؟ سكنية منطقة في اإلقامة مقر يقع هل  . 142

 N/A 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 سياج؟ بواسطة بوضوح محدد المحيط هل  . 143

 N/A 0,35 0,47 0,47 0,47 0,47 0,12 0,47 0,47 أمتار؟ 2.7 عن يقل ال السياج ارتفاع هل  . 144
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 لحماية إنذار جهاز بها كهربائية أسالك او شائكة أسالك توجد هل  . 145
 إليه؟ التسلل من اإلقامة مقر

0,23 0,23 N/A 0,00 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

 N/A 0,06 0,12 0,06 0,06 0,06 0,06 0,09 0,12 للمنشآت؟ مدخل من أكثر يوجد هل  . 146

 لتقلبات مقاومة بمصابيح جيد ا مضاءة بأكملها المنشآت هل  . 147

 الطقس؟
0,12 0,12 N/A 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

 N/A 0,12 0,12 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 كافية؟ أمنية مراقبة غرف توجد هل  . 148

 N/A 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 اإلقامة؟ مقر منشآت في مناسبة سيارات مواقف توجد هل  . 149

 تلفزيونية مراقبة كاميرات بواسطة مراقب المبنى هل  . 150

(CCTV)؟ 
0,12 0,12 N/A 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

 السطو لمنع يكفي بما قوية والداخلية الخارجية األبواب جميع هل  . 151
 والسرقة؟

0,12 0,12 N/A 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

 المعادن أو الصلب الخشب من الخارجية األبواب جميع هل  . 152
 األقل؟ على المكسوة غير أو المكسوة

0,12 0,12 N/A 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

 أو داخلي ا موضوعة المفصالت (حوابس) مسامير جميع هل  . 153
 السهلة؟ اإلزالة لمنع أخرى بطريقة معالجتها تمت أو ملحومة

0,12 0,12 N/A 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

 األبواب إطارات تصنيع أو الخارجية األقفال تصميم تم هل  . 154
 اإلطار؟ توسيع طريق عن بالقوة الباب فتح يمكن ال بحيث الخارجية

0,12 0,12 N/A 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

 ونظام وشبكةـ معدنية، وقضبان قفل، بأجهزة محمية النوافذ هل  . 155
 التسلل؟ لمنع إنذار

0,12 0,12 N/A 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

 أو آخر مبنى باستخدام السقف إلى الوصول للمتسللين يمكن هل  . 156
 األشجار؟ أو األعمدة أحد

0,23 0,23 N/A 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

 قوي باب ذات داخلية غرفة) المسكن؟ داخل آمن مالذ يوجد هل  . 157

 (سرداب / سفلي طابق أو
0,23 0,00 N/A 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 
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 N/A 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,12 0,12 المنزل؟ في حالي ا ومصونة كافية حريق إطفاء أجهزة توجد هل  . 158

 حالي ا ومصون ا كافي ا يعتبر الحرائق عن للكشف نظام يوجد هل  . 159
 المنزل؟ في

0,23 0,23 N/A 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

 أجل من والسالمة األمن لحفظ أمنية مراقبة غرفة توجد هل . 160

 وأجهزة (CCTV) التلفزيونية المراقبة كاميرات باستخدام المراقبة

 اإلنذار؟
0,23 0,23 N/A 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

 للمبنى هندسية رسومات أو الصيانة أو للتشغيل أدلة تتوافر هل  . 161

 والسالمة؟ األمن نظام معدات جميع أجل من
0,12 0,12 N/A 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

 لألدوية األفريقيَّة الوكالة معاهدة على المضيف البلد وقع هل  . 162

(AMA) محلي ا؟ لها بالتشريع قام أو عليها صادق أو إليها انضم أو 
2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 1,38 2,75 2,75 2,75 

 امتيازات بشأن العامة االتفاقيات على المضيف البلد وقَّع هل  . 163
 قام أو عليها صادق أو إليها انضم أو األفريقية الوحدة منظمة وحصانات

 محلي ا؟ لها بالتشريع
2,75 2,75 2,75 0,00 2,75 2,75 2,75 2,75 0,00 

 أو الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية على المضيف البلد وقع هل  . 164

 محلي ا؟ لها بالتشريع قام أو عليها صادق أو إليها انضم
1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 

 أو القنصلية للعالقات فيينا اتفاقية على المضيف البلد وقع هل  . 165

 محلي ا؟ لها بالتشريع قام أو عليها صادق أو إليها انضم
1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

 لالتفاقية اإلضافي البروتوكول على المضيف البلد وقع هل   . 166
 انضم أو والحصانات االمتيازات بشأن األفريقية الوحدة لمنظمة العامة

 محلي ا؟ لها بالتشريع قام أو إليها
1,65 0,00 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

 األفريقي لالتحاد الرسمية السفر بوثائق المضيف البلد يعترف هل  . 167
 والحكومات الدول رؤساء جمعية قرار مع يتماشى بما

No.5 (II) AHG/OAU/AEC/Dec.1 المنعقد التنقل حرية بشأن 

 إعفاء يجب »... : على ينص والذي 1998 يونيو 10-8 واغادوغو في

 أثناء التأشيرة متطلبات من المؤسسات لهذه الرسمية السفر وثائق حاملي

 . األعضاء الدول داخل السفر

0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
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 مرشحة عضو دولة لكل المحتسبة الدرجات . 11 الملحق 
 

 االتحاد في األعضاء الدول عدد فكم كذلك، األمر يكن لم إذا  . 168
 التأشيرة؟ من المعفاة األفريقي

0,50 0,00 0,00 0,34 0,50 0,17 0,17 0,17 0,17 

 عند تأشيرات على الحصول على المضيف البلد سياسة تنص هل . 169

 إعفاءات؟ / استثناءات أي هناك فهل بنعم، اإلجابة كانت إذا الوصول؟
0,50 0,50 0,17 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50  المسائل؟ هذه مع يتعامل الخارجية وزارة داخل مكتب يوجد هل  . 170

 المؤقتين للموظفين إقامة تصاريح العضو الدولة تقدم هل  . 171

 واحد؟ عام عن عقدهم مدة تقل الذين (الدبلوماسيين / الدوليين)
 0,25 0,25 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 0,34 0,50 0,50 0,50 0,50 0,17 0,34 0,08 0,50 الدخول؟ تأشيرة معالجة مدة هي ما  . 172

 للموظفين خروج تأشيرات استصدار العضو الدولة تشترط هل  . 173
 البالد؟ مغادرة أجل من

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 
99,00 83,43 55,56 76,02 86,80 66,65 80,31 73,67 74,22 
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 مشروع مقرر

 بش ن اضتضافة مقر الوكالة األفريقية لألدوية

 إن المجلس التنفي ي،

 الذي ،2022 فبراير في الصادر ،Assembly/AU/Dec.830(XXXV) ،المؤتمر مقررب ي كر -1

 عن نيابة قرار، التخاذ ،2022 يوليو في التنفيذي للمجلس واألربعين الحادية العادية "الدورة يفّوض

 في األطراف الدول مؤتمر توصية على بناء   لألدوية، األفريقية الوكالة مقر استضافة بشأن المؤتمر،

 لألدوية"؛ األفريقية الوكالة

 التقييم بعثات دعم في ،النيباد-للتنمية األفريقي االتحاد ووكالة التقييم فريق به قام الذي الكبير بالعمل يشيد -2

 ؛واستكمالها

 األفريقية الوكالة مقر ستضافةال عروضا قدمت التي ،المرشحة األعضاء الدول بجميع أيًضا يشيد -3

 األفريقية الوكالة تفعيل دعم إلى المرشحة األعضاء الدول جميع ويدعو ،عروضها لقوة لألدوية،

 لألدوية؛

 الصادرة اتتوصيالو تقريرالو لألدوية، األفريقية الوكالة مقر استضافة عن التقييم بتقرير علما يحيط -4

 لألدوية؛ األفريقية الوكالة معاهدة في األطراف الدول لمؤتمر األولى العادية الدورة عن

  يف لألدوية األفريقية الوكالة مقر يكون أن يقرر -5

 لألدوية، األفريقية الوكالة معاهدة في األطراف الدول لمؤتمر الدعم تقديم مواصلة المفوضية من يطلب -6

 األفريقية الوكالة تفعيل في لألدوية، األفريقية الوكالة مقر الستضافة اختيارها تم التي العضو والدولة

 ممكن؛ وقت أقرب في المقر وإنشاء لألدوية،

 األعضاء الدول ويدعو ؛عليها التصديق على المعاهدة، على بالتوقيع قامت التي األعضاء الدول يشجع -7

 التصديق خالل من ،واألمن والسالمة العامة الصحة لحماية المعاهدة على والتصديق التوقيع إلى األخرى

 الوصول تحسين على ستعمل التي األدوية تنظيم وكالة فعيلوت لألدوية األفريقية الوكالة معاهدة على

 القارة. يف والفعالة واآلمنة الجيدة، الطبية والمنتجات األدوية إلى
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